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

quinto ano consecutivo de operação comercial com capacidade total, como já ocorrera no 

decorreram da manutenção da hidrologia desfavorável e, consequentemente, elevados 
custos de GSF (Fator de Ajuste de Energia), de PLD (Preço de Liquidação das Diferenças) 

custos com compra e liquidação de energia elétrica, os seus resultados e, principalmente, o 
-

todos esses impactos negativos, juntamente com a alteração no processo de contabilização 

variação em relação à margem líquida do ano anterior e abaixo das metas estabelecidas 

conforme dados apresentados no quadro abaixo referente ao desempenho econômico 

referentes ao ano de 2013, estes não foram distribuídos no ano calendário de 2015 devido 
aos problemas aqui relatados e também devido às perspectivas de resultado e de caixa 
para o ano, mesmo com a aprovação desta distribuição de dividendos que tinha sido 

precaução, postergou o pagamento da distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios 

-
siderável minimização dos custos decorrentes de GSF, restando apenas a exposição aos 

para o não atendimento do covenant

desde o início da operação, em 2010, marca alcançada, mesmo considerando a redução 
de geração devido ao deplecionamento do reservatório, o enchimento da UHE Batalha 
situada à montante da UHE Serra do Facão e considerando também as programações do 

da Usina e contratação de equipe própria, i.e primarizado. Durante o ano de 

ano de 2015 as Unidades Geradoras 01 e 02 foram paradas para revisões de 30.000 h. 
Quanto à segurança das instalações e colaboradores, destacamos que no ano corrente, 

No que diz respeito às ações socioambientais, destaca-se a obtenção da Renovação da 

-

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

a referida exploração da UHE Serra do Facão. A Usina Hidroelétrica, cuja concessão foi 

ganhos incrementais à jusante. Em 31 de dezembro de 2015, a composição acionária da 
Sociedade e as respectivas participações eram as seguintes:

Alcoa Alumínio S.A.

seguir:

Alcoa Alumínio S.A.

Alcoa Alumínio S.A.

A Usina Hidroelétrica Serra do Facão iniciou a operação comercial 

-

fornecimento de energia elétrica para os próximos anos, sendo que a UHE Serra do Facão 

-

-

tendo sido a repactuação dos riscos hidrológicos uma estratégia importante para aprimorar 

redução de custos gerenciáveis, inclusive através de sinergia entre as áreas, incluindo a 

Lucro (Prejuízo) Líquido (30.503)
Ativo Total
Patrimônio Líquido

Rentabilidade (Lucro x Patrimonio)

Giro do Ativo - em pontos 0,11 0,25

Lucro (Prejuízo) Líquido (30.503)

Resultado Financeiro
Depreciação e Amortização

-

a custos socioambientais, administração do projeto e compra de aço, cimento e energia 

-

Ao longo do desenvolvimento das atividades ambientais, todos os ofí-

relatórios anuais. 
No exercício de 2015, durante o período de operação da Usina, os Estados 

o valor a ser distribuído obedece a dois critérios: 1) o repasse por ganho de energia por 
regularização de vazão; 2) o de área inundada pelo reservatório. Quanto ao restante da 
distribuição, este rateio é efetuado com base em critério previamente estabelecido pela 
ANEEL com os respectivos percentuais de distribuição. 

com equipe própria. Quanto às metas operacionais, um dos grandes objetivos da Diretoria 
é administrar a usina de modo a manter o reservatório com o nível de água adequado 

brasileiro, com escassez de água em todos os reservatórios e, em nosso caso, agravada 
pelo enchimento do reservatório da UHE Batalha, à montante da UHE Serra do Facão, 
ainda em andamento. A operacionalização da Usina, 
gerenciamento dos programas ambientais e gerenciamento dos custos administrativos 
deverão continuar sendo efetuados em conformidade com as diretrizes, os cronogramas, 

da Sociedade e os Acionistas, sendo que a Diretoria tem como seus objetivos, além da 

dos custos através da introdução de procedimentos de otimização de recursos materiais 
e de pessoal, sem que seja alterado o padrão de atendimento às condicionantes sócio-
-ambientais presentes na licença de operação em vigor, padrões de segurança e sempre 
observando os controles e procedimentos internos. Aos nossos acionistas, clientes, for-

Notas

31 50
Títulos e valores mobiliários 5

13
Tributos e contribuições sociais 533
Despesas pagas antecipadamente -

Total do ativo circulante

Realizável a longo prazo:
Títulos e valores mobiliários 5

Despesas pagas antecipadamente 1.012 -
-

Total do ativo não circulante

Fornecedores 10
Financiamentos 12
Dividendos declarados 13
Tributos e contribuições sociais
Encargos do consumidor a recolher 11.1

11.2
Provisões

Total do passivo circulante

Financiamentos 12
11.2 -

Provisões
Total do passivo não circulante

15
Dividendo adicional 15 -
Prejuízos acumulados ) )
Total do patrimônio líquido

Reservas de lucros Dividendo 
adicional

Prejuízos
Notas social Legal acumulados Total

 -
Prejuízo do exercício - - - - (30.503) (30.503)

15 (b) - - - -
Dividendo adicional proposto 15 (c) - - - -

 -  - )
Aumento de capital 15 (a) 55.000 - - - - 55.000
Dividendos declarados e aprovados 15 (c) - - - -
Reversão dividendo adicional proposto 15 (c) - - - -
Prejuízo do exercício - - - -

15 (c)  -  - ( )  -  -
 -  -  - ( )

Notas 2015

10
Depreciação
Encargos de uso de rede elétrica e conexão 11.1
Programas ambientais
Pessoal

Serviços de terceiros
) )

( ) ( )

Pessoal
Administradores 13

Serviços de terceiros
Depreciação
Amortização (130)

 (1.003) )
  (5.051) )

12
Despesas de atualização monetária UBP 11.2 -

) )
( ) )

( ) (30.503)

2015
( ) (30.503)

 -  -
( ) (30.503)

Notas

Prejuízo do exercício (30.503)
Ajustes para reconciliar o resultado com recursos 

provenientes
de atividades operacionais:

12
 Despesas de atualização monetária UBP 11.2 -

(2.132)
315

(Aumento) redução de ativos:

Despesas pagas antecipadamente -
Tributos e contribuições sociais

Aumento (redução) de passivos:
Fornecedores 10
Tributos e contribuições sociais 1.525
Encargos do consumidor a recolher 11.1

Resgate de cauções -
Títulos e valores mobiliários

)

investimento

Amortizações de principal - BNDES 12
12
12 50.000 50.000
12 (100.000) -
12 -

Aumento de capital social 15 (a) 55.000 -
11.2 ( )  -

( ) )

) )
No início do exercício 50

 31  50

) )

Notas

Receitas relativas à construção de ativos próprios  -

) ( )
) ( )

( ) )

125.152

Pessoal:
 Remuneração direta

 Benefícios
Total

 Federais (incluindo encargos setoriais) )  13.123
Total )  13.123
Remuneração de capitais de terceiros

 Aluguéis  321
Total
Remuneração de capitais próprios:
 Prejuízos do exercício ( )  (30.503)
Total ( )  (30.503)

 125.152

sociedade anônima de capital fechado, foi constituída em 20 de outubro de 2005 sob a 
razão social de România Participações S.A., tendo sido alterada por meio da Assembleia 

-

A UHE Serra do Facão é constituída pela UHE Serra do Facão e pelo Sistema de Trans-

partir da data de sua assinatura, e que poderá ser prorrogado, com base no próprio con-
trato de concessão, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato, mediante 
cumprimento dos requisitos e processos ali mencionados, tais como: relatórios técnicos 

-

-
-
-

-

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 da UHE Serra do Facão sob o regime 
de empreitada "Turn Key" a preço global e prazo determinado, conforme proposta conso-

-
nido que cada acionista, exceto Alcoa, teria o compromisso de compra da energia rema-

-
tos celebrados no Ambiente Regulado, de acordo com as regras do leilão foram celebrados 

Balanços
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-
-

dor ou vendedor encerrar-se antes do término do período de suprimento, o sucessor da 
titularidade da respectiva concessão assumirá todas as obrigações e direitos previstos nos 
presentes contratos. Fase Operacional: Após comissionamento dos equipamentos da Su-

-

sendo que a operação dos equipamentos dos grupos geradores, tomada d’água, vertedou-
-

-

pelos auditores independentes). Repactuação do risco hidrológico: 
de dezembro de 2015, dentre outras questões tratou sobre a repactuação do risco hidro-

risco hidrológico suportado pelos agentes de geração de energia elétrica participantes do 

-
te contrapartida dos agentes de geração de energia hidrelétrica. A ANEEL, em função do 

a repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica parti-

-

irretratável, ao direito de discutir, na via administrativa, arbitral e judicial, suposta isenção 

passou a ter direito a um ressarcimento referente aos efeitos da repactuação no ano de 
-

tos ocorridos no período de janeiro a abril de 2015) uma despesa antecipada em contra-
-

-
-

rio será reajustado em janeiro de cada ano, a partir da variação do Índice de Preços ao 
Capital circulante líquido negativo: Em 31 de dezembro de 

-
sicamente, (i) da maior exposição de custos associada à variação do GSF e o Preço de 

com a repactuação do risco hidrológico mencionada anteriormente e (ii) pelo reconheci-
mento, de forma prospectiva, do valor da obrigação a pagar do direito de concessão (con-

regime de caixa quando do pagamento das parcelas mensais, iniciadas em julho de 2010, 
conforme detalhado na nota explicativa 3.d. A Administração, baseada nos contratos de 
venda de energia elétrica existentes e na repactuação do risco hidrológico para os contra-

-
mente relacionados aos impactos da contabilização da UBP, não impactam a capacidade 
de geração de caixa, bem como não indicam redução ao valor recuperável de seus ativos.

a) Declaração de con-
formidade: As Demonstrações Financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais compreendem aquelas 

de elaboração: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas com base no custo his-

ao valor justo, quando aplicáveis. Estas Demonstrações Financeiras são apresentadas em 

caixa: 
Estão 

demonstrados ao custo, acrescido das remunerações contratadas, reconhecidas propor-

Engloba as contas a receber com suprimento de energia faturado, 
d) 

Está registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da 

estão sendo depreciados desde o início das suas operações. Alguns bens do ativo possuem 

concessão, esses bens ainda terão valor residual não depreciado. A Administração, com 
-
-

taxas de depreciação emanada pelo manual supracitado gerou uma mudança na estima-

-
bro de 2001, determina que a energia elétrica produzida pelo empreendimento seja comer-

partir de julho de 2011. A Administração, com base no novo manual de contabilidade do 
-

rente a contabilização da UBP de forma prospectiva, registrando a concessão onerosa do 

-

exercícios subsequentes, devido ao fato que os efeitos do ativo intangível reconhecido 
serão amortizados e os juros apropriados pelo período remanescente do contrato de con-

e) Licença de operação: 

-
dos até 2021. São apresentados ao valor de custo, acrescidos 

de realização. g) Financiamentos: -
mente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. 

acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata temporis), 
-

tos estão atualizados pelas variações monetárias e pelos juros incorridos até as datas do 
balanço e estão demonstrados na Nota 12. São demons-
trados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corres-

funcionários, principalmente relativo aos encargos de férias e folha de pagamento, é pro-
visionado à medida que os serviços são efetivamente prestados. i) Apuração do resultado: 

-
-

sivos circulantes e não circulantes, incluindo, quando aplicável, os efeitos de ajustes de 
ativos para o valor de mercado ou de realização. j) Receitas: A receita operacional é 

-

volume de vendas anual é linear, variando apenas os volumes mensais devido a sazona-
lização, não impactando a receita operacional anual. -
midor a recolher: 

-

-
-

sar os municípios afetados pela perda de terras produtivas, ocasionada por inundação de 
áreas na construção de reservatórios de usinas hidrelétricas. Do montante arrecadado 

-

Desenvolvimento Tecno-

-
zados da seguinte forma: 

benefício econômico anual auferido pela concessionária, permissionária ou autorizado do 
-

nalidade de constituir sua receita, para a cobertura do custeio de suas atividades. Para o 
segmento de geração e transmissão (produtores independentes, autoprodutores, conces-
sionários, permissionários), o valor é determinado no início de cada ano civil, e para os 

-

um encargo legal do setor elétrico brasileiro que incide sobre os consumidores conectados 
aos sistemas elétricos das concessionárias de distribuição e geração. A TUSDg é um dos 
componentes do preço nos contratos de energia elétrica de grandes consumidores de 

-
l) Disputas legais: As provisões são constituídas com base na 

-
m) Re-

dução ao valor recuperável de ativos: 
-

ao valor recuperável (impairment). Se houver tal indicação, o montante recuperável do 
-

na venda ou o valor em uso. Se houver a contabilização de perda por redução ao valor 
recuperável, a mesma é reconhecida imediatamente no resultado. n) Uso de estimativas: 

-
tivas contábeis. Essas estimativas foram baseadas em fatores objetivos, com base no 
julgamento da Administração, para determinação do valor adequado a ser registrado nas 

anualmente. -
-
-

-
nhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo 

-

baixadas com base na data de negociação. As aquisições ou alienações normais corres-

-

empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber de clientes, cauções e depósitos 
vinculados e contas a receber de partes relacionadas) são mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por 

são demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes de sua remen-
suração são reconhecidos no resultado. Ganhos e perdas líquidos reconhecidos no resul-

demonstração do resultado. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa 
de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros 

e são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. p) 
Demonstração do valor adicionado: 

-

-
sentada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre a 
mesma, as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos 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 depreciação e amortização) e o valor 

remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios. q) Demonstração 

-
r) Normas e interpretações novas e revisadas: A seguir 

estão apresentadas as normas novas e revisadas que passaram a ser aplicáveis a partir 

montantes divulgados no período atual nem em períodos anteriores. 

-

-
-

-

2 1
Banco conta movimento

31 50

 
Tipo de aplicação Remuneração

-
Banco Bradesco
Banco Bradesco
 

-

deve manter em favor deste, uma conta reserva com recursos vinculados no valor corres-

somente pode ser realizada com autorização formal do BNDES. 

de provisão para devedores duvidosos sobre o saldo das contas a receber, considerando 
que o risco de perda não é relevante com esses clientes. Em 31 de dezembro de 2015 e 

receber com terceiros.

Base de Base de
 cálculo diferidos cálculo diferidos

Diferenças temporárias
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Abaixo demonstramos a expectativa de realização do imposto de renda e da contribuição 
social diferidos registrados:

2020
2021
2022
2023

Taxas 
médias 

anuais de 
deprecia-

ção

Depre-
ciação 

acumu-
lada

Saldo 
resi-
dual

Saldo 
residual

-
221

 (12)  25  30
 1.252 (323)

Reservatórios, barragens, adutoras, 

(253) 310
)  155

( )
( )

Apresentamos abaixo a movimentação do imobilizado:
Saldo inicial 
Adições 1.353 
Depreciação ) )

  
impairment, 

repactuação do risco hidrológico para os contratos negociados no , inclusive com o 

impactos de caixa e reduzindo consideravelmente a exposição aos custos com compra 
e liquidação de energia. Desta forma, a Administração entende que, principalmente pela 
repactuação do risco hidrológico e consequentemente redução da exposição ao GSF em 

constituição para ajuste ao valor recuperável (impairment).

Taxas médias 
anuais de Amortização Saldo Saldo

 amortização acumulada residual residual
-

Licença de operação (*)

Software )
( )

(*) Detalhes descritos nas notas explicativas nos

mentação do intangível:
Saldo inicial
Adições 3 20
Amortização (130) (115)
Provisão licença de operação - 35.211

Reconhecimento do UBP (b) -
Amortização do UBP (b)  -

(a) Refere-se a compensação linear da licença de operação em contrapartida da Provisão 

reconhecimento do UBP em contrapartida da obrigação a pagar descrita na nota expli-
cativa 11.2. 

Em 31 de dezembro de 2015, o saldo de fornecedores no valor de 

serviços, fornecimento de materiais e compra de energia do período. 

 

TFSEE
TUSDg

Saldo inicial
Pagamentos
Atualização monetária

-

aproveitamento hidroelétrico, em parcelas mensais proporcionais ao valor anual reajustado 

calculada através de dois índices a partir de julho de 2011, sendo: Índice Nacional de Preços 

Taxa de juros
Não  

circulante

BNDES
 -  -  -

Saldo inicial - BNDES 
Pagamento - Principal

 35.511

50.000
50.000 -

Pagamento - Principal (100.000) -
-

-
-

de curto prazo durante o exercício, principalmente os compromissos decorrentes de custos 

2020
2021

210.122

montante de juros a pagar adicionado do montante amortizado do principal superior ou 

Em 31 de dezembro de 2015 e 

compostos como segue:
Ativo (a) Passivo (b) Ativo (a) Passivo (b)

Alcoa Alumínio S.A.
- -
- 1.011 - 253
 -  -

Resultado Resultado
Alcoa Alumínio S.A.
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a necessidade de constituição de provisão para devedores duvidosos sobre o saldo das 
contas a receber, considerando que o risco de perda não é relevante com seu acionista. 

-

os conselheiros e diretores. A remuneração paga por serviços de administradores está
demonstrada a seguir:
Honorários 1.322
Encargos sociais

 

Provisão para gastos com licença de operação (c)
Riscos trabalhistas (d) 1.150
Riscos cíveis (e)
Riscos fundiários (f)  -
 

Não circulante

ambiental ao término da construção da UHE Serra do Facão, baseada em estudos reali-
zados por seu departamento ambiental, que concluiu como futuro desembolso provável 

os efeitos do supracitado decreto não se aplicam para empresas que já tinham assinado 

-

Refere-se a provisão dos gastos estimados para atendimento das condicionantes socio-

e) Refere-se a provisão de uma ação de indenização de desapropriação que soma o valor 

impacto da Torre da Linha de Transmissão.  Passivos Contingentes: No decorrer do ano 

-

e de seus consultores legais externos, para as quais não há provisão constituída, sendo os 

de 2015, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, o aumento de capital 
-

-

Quantidade de ações 2015
Preferenciais Total

Alcoa Alumínio S.A. -
-
-

100,00
 

Preferenciais Total
Alcoa Alumínio S.A. -

-
-

100,00
-

absorveu o saldo de reserva legal constituída até o ano de 2013 com o prejuízo do ano de 

superior ao dividendo mínimo obrigatório, proposto pela Administração na destinação do 
resultado do exercício a que se referem as Demonstrações Financeiras, mas antes da 

no patrimônio líquido. Esse dividendo adicional somente será transferido para o passivo 

-
das pelo setor elétrico, dentre elas, o ano hidrológico nunca observado nas metas históricas 
dos índices pluviométricos e a alteração na legislação referente ao pagamento dos encargos 

por meio da Assembleia Geral Extraordinária a postergação do pagamento dos dividendos 

investimentos destinado como dividendo adicional proposto foi revertido e compensado 

(30.503)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas
(milhares)
Prejuízo básico e diluído por ação  (0,32) )

 -
 

Encargos Setoriais ) )

Atualização da provisão de compensação ambiental e riscos
fundiários como aumento de imobilizado -

-
Provisão para gasto com licença de operação - 35.211

 -

: A despesa de imposto de renda 
e contribuição social do exercício pode ser conciliada com o prejuízo contábil como segue:

Prejuízo antes dos impostos ( ) ( )

) )

relevantes para as regras tributárias federais, entre elas: (i) integração da legislação tributária 
às normas societárias, (ii) revogação do Regime Tributário de Transição - RTT, e (iii) não 

Empréstimos e recebíveis:
31 50

Títulos e valores mobiliários
 

Financiamentos
Fornecedores
 UBP a pagar

b) Risco de mercado: E o risco de que alterações nos preços de mercado, tais como as 

derivativos para fazer hedge contra esses riscos, porém, estes são monitorados pela Ad-

sistema de controle, limite de posição e limites de créditos com os demais parceiros do 
-

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

-

-

exposta ao mercado de energia de curto prazo. Todavia, conforme mencionado na nota 

risco para os contratos regulados para limitar a sua exposição ao mercado de energia de 

sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos. 

aproximam-se dos valores de realização em virtude das operações serem efetuadas a juros 

conforme quadro a seguir: Limite
máximo de

Ativo Tipo de cobertura indenização 
UHE Serra do Facão 25.000
UHE Serra do Facão 20.000
UHE Serra do Facão

UHE Serra do Facão

UHE Serra do Facão
A adequação dos limites de cobertura dos seguros contratados não foi auditada pelos 
auditores independentes.

consolidados, conforme quadros a seguir:

atividades 
socioam-
bientais Atividades Socioambientais

F
F
F
F
F
F
F
B Programa de Limpeza Seletiva da Bacia de Acumulação
B

-
lhadas

B

B

S Programa de Gestão Patrimonial
B

B
S
S
S Programa de Educação Ambiental
S

S
S

As Demonstrações Finan-

Aos Acionistas e Administradores da Serra do Facão Energia S.A. 
-

data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

fraude ou erro. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 

ressalva. Direito de outorga ou direito de concessão - Uso do 
Bem Público “UBP”: 

do UBP em contrapartida ao ativo intangível (direito de concessão) na data da assinatura do contrato de concessão (ocorrido em 2001). 

Em nossa opinião, exceto pelos 

naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Liquidez: 

não está ressalvada em função desse assunto. Transações com partes relacionadas: 

Demonstração do valor adicionado: 

informação suplementar uma vez que não é requerida pela legislação societária brasileira. Essa demonstração foi submetida aos mesmos 
procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para 

69.545

69.532


