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

-
de total, obteve alguns resultados que merecem destaque, tendo sido os principais: Lucro 
Líquido de R$ 28,217 milhões, com uma margem líquida de 11,46%, representando 51% 
de variação acima das metas estabelecidas pelo Conselho de Administração, o EBITDA 
foi de R$107,94 milhões, uma variação de 12% em relação ao Plano Operacional de 2012 

milhões. Do ponto de vista do desenvolvimento do empreendimento, em 2012 as obras 
civis foram totalmente concluídas, restando apenas o comissionamento de equipamentos 

a marca de 1.000.000 de MWh, correspondendo a um aumento de 45% em relação ao 
ano de 2011. Vale registrar que a UHE Serra do Facão garantiu o fornecimento de forma 
isolada da região de Catalão – GO, durante ocorrências de desligamento do Sistema 

-
camos que no ano corrente as operações foram conseguidas sem a ocorrência de nenhum 

-
damento todos os programas constantes na Licença de Operação visando à renovação 
desta licença no ano de 2013. 

qual o Grupo de Empresas Associadas Serra do Facão - GEFAC arrematou a concessão 
para exploração do potencial de energia hidráulica localizado no rio São Marcos, entre os 
municípios de Catalão, Davinópolis, Campo Alegre, Ipameri e Cristalina, Estado de Goiás 

– AHE Serra do Facão e seus aditivos regulam a referida exploração da UHE Serra do 

212,58 MW e as instalações de transmissão compreendem uma linha de transmissão, em 
138 kV, com 32,5 Km de extensão, circuito duplo, conectando-se à Subestação Catalão. A 

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 814, de 14 de fevereiro de 2007. A referida resolução prevê o 
encaminhamento por parte das concessionárias do Instrumento Particular de Distrato e 

-
tura do termo aditivo ao Contrato de Concessão, no qual consta a referida transferência. 
Em 31 de dezembro de 2012, 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%

100,0000%

participa do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento instituído pelo Governo 

suplementar totalmente quitado em dezembro de 2010. 
 

2012 2011

Receita Operacional Bruta 272.710 249.438 9%
Receita Operacional Líquida 246.197 224.171 10%
EBITDA 107.941 92.728 16%
Resultado do Servço - EBIT 85.872 71.222 21%
Resultado Financeiro - Exceto JSCP (42.437) (47.466) -11%

28.217 15.599 81%
Ativo Total 1.084.733 1.174.269 -8%
Patrimônio Líquido 495.410 473.894 5%

Margem EBITDA 43,84% 41,36%
Margem EBIT 34,88% 31,77%
Margem Líquida 11,46% 6,96%

Valor Patrimônial da Ação (por Lote de mil) 1.060 1.014 5%
60,37 42,00 44%

Distribuição de Dividendos e JSCP (R$mil) 6.701 2.033 230%
A movimentação do EBITDA (sigla em inglês para Lucro Antes dos Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização, LAJIDA) está detalhada na tabela a seguir:

2012 2011

Lucro Líquido 28.217 15.599 81%
Imposto de Renda e CSLL - corrente 14.817 8.157 82%
Resultado Financeiro 42.437 47.466 -11%
Depreciação e Amortização 22.470 21.506 4%
EBITDA 107.941 92.728 16%

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 Fornecedoras de Serra do Facão - COFAC e os demais valores estão principalmen-

-
des atingidas, estão orçados em aproximadamente R$301 milhões que correspondem 
a aproximadamente 28% do orçamento. O orçamento operacional para o exercício de 

relação aos dividendos, a princípio haverá o pagamento de 25% do resultado líquido de 

100% do resultado líquido do ano de 2012 em diante. O plano operacional para o exercício 
de 2013 foi aprovado pelo Conselho de Administração em novembro de 2012. Todos os 

-
nistração, preservando sempre a Governança Corporativa, controles internos, aprimora-

Ao longo do desenvolvimento das atividades ambientais, todos os ofícios do IBAMA têm 
sido prontamente respondidos, garantindo a manutenção da Licença de Operação do 

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) Programas Ambientais encerrados: Acompanha-
mento dos Direitos Minerários, Monitoramento do Lençol Freático, Limpeza da Bacia 
de Acumulação, Arqueológico e Reorganização da Infra-Estrutura e Apoio aos Serviços 
Municipais referentes as atividades remanescentes da Licença de Instalação. A SEFAC 
está atendendo as 34 condicionantes da Licença de Operação n -
rentes a execução dos Programas Ambientais, sendo que o cumprimento e andamento 

referente ao terceiro ano consecutivo de operação comercial está sendo elaborado e será 

Destaca-se no período a indenização de aproximadamente 27,5 milhões ha, correspon-
dendo aos imóveis atingidos na área do reservatório e formação da Área de Preservação 
Permanente. 

-

expectativa de manutenção destes valores. Com relação aos municípios, o valor a ser 

vazão e o de área inundada pelo reservatório, quanto ao restante da distribuição, este 

respectivos percentuais de distribuição. 
Durante este ano ainda foram realizadas algumas atividades relacionadas 

serviços pendentes no contrato EPC e consequentemente o encerramento deste contrato 

-

pois durante o ano de 2013 está havendo o enchimento do reservatório da UHE Batalha, 
à montante da UHE Serra do Facão. A operacionali-
zação da Usina deverá continuar sendo efetuada em conformidade com as diretrizes, os 

-
bientais presentes na licença de operação em vigor e sempre observando os controles 
e procedimentos internos. Aos nossos acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores 

Rio de Janeiro - RJ, fevereiro de 2013. 
A Administração.

ATIVO 2012 2011

Caixa e equivalentes de caixa 4  22.653  23.606 
Contas a receber - Partes relacionadas 14  8.000  24.012 
Contas a receber - Terceiros 5  21.108  - 
Tributos e contribuições sociais 6  24.775  23.021 

 524  541 
Total do ativo circulante  77.060  71.180 

Realizável a longo prazo:
7  25.530  23.825 

Caução e depósitos vinculados 9  1.634  67.473 
Tributos e contribuições sociais 6  5.974  28.856 
Tributos diferidos 8  1.084  1.134 
Partes relacionadas 14  -  2.543 
Imobilizado 10  971.924  979.049 
Intangível 11  1.527  209 
Total do ativo não circulante  1.007.673  1.103.089 
TOTAL DO ATIVO  1.084.733  1.174.269 

Fornecedores  6.731  18.145 
13  78.961  85.088 

Dividendos declarados 14  6.701  2.033 
Tributos e contribuições sociais 6  749  1.846 
Encargos do consumidor a recolher 12  4.251  2.657 
Uso do bem público 12  8.178  7.790 
Outros passivos circulantes  796  560 
Total do passivo circulante  106.367  118.119 

13  476.616  508.911 
Partes relacionadas 14  -  67.577 
Provisões 16  6.340  5.768 
Total do passivo não circulante  482.956  582.256 

Capital social 15  467.368  467.368 
Reservas de lucros 15  7.937  - 
Dividendo adicional proposto 15  20.105  6.526 
Total do patrimônio líquido  495.410  473.894 

 1.084.733  1.174.269 

2012 2011

17  246.197  224.171 

 (6.823)  (6.546)
Pessoal  (1.105)  (1.085)
Administradores 14  -  (45)
Material  (239)  (328)
Programas ambientais  (8.458)  (10.906)
Serviços de terceiros  (5.949)  (8.168)

 (13.415)  (8.704)
Uso do bem público - UBP  (95.807)  (89.648)
Depreciação e amortização  (22.365)  (21.423)
Outros custos  (1.864)  (1.027)

 (156.025)  (147.880)
 90.172  76.291 

Pessoal  (839)  (687)
Administradores 14  (1.606)  (1.541)
Material  (63)  (39)
Serviços de terceiros  (1.548)  (1.713)
Depreciação e amortização  (105)  (83)
Outras despesas  (490)  (1.006)

 (4.651)  (5.069)

 8.859  9.723 
14  (4.968)  (6.926)
13  (45.807)  (48.341)

 (521)  (1.922)
 (42.437)  (47.466)

 43.084  23.756 
Imposto de renda e contribuição social correntes 19  (14.816)  (5.760)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 19  (51)  (2.397)

 28.217  15.599 
 

R$ 60,37 R$ 42,00 

2012 2011

Lucro líquido do período  28.217  15.599 
-

venientes
 de atividades operacionais:
 Depreciação  22.470  21.506 
 Imposto de renda e contribuição social 19  14.867  8.157 

13  45.433  48.341 
14  4.968  6.926 

 (8.186)  (8.408)
 Atualização monetária de provisões  222  242 
(Aumento) redução de ativos:
Contas a receber  (5.096)  (3.645)
Tributos e contribuições sociais 6  21.123  17.518 
 Partes relacionadas 14  2.543  (537)

 17  682 
Aumento (redução) de passivos:
Fornecedores 11  2.195  (343)
Tributos e contribuições sociais 6  (1.097)  (3.709)
Encargos do consumidor a recolher 12  1.982  1.354 
Imposto de renda e contribuição social pagos  (14.096)  (1.546)
Outros passivos  236  141 
Caixa gerado pelas atividades operacionais  115.798  102.278 

Cauções, depósitos vinculados  69.291  1.454 
 - (22.343)

 (30.863) (21.569)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
investimento  38.428 (42.458)

13  (38.204) (19.104)
 (45.651) (24.478)

Pagamentos Cauções  (69.291) -
Dividendos pagos 13  (2.033)  - 

(155.179)  (43.582)
-

 (953)  16.238 
4  23.606  7.368 
4  22.653  23.606 

-
 (953)  16.238 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010  370.899  -  -  -  (7.040)  363.859 
Aumento de capital social 15  96.469  -  -  -  -  96.469 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  15.599  15.599 
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal 15 (b)  -  428  -  -  (428)  - 
Dividendo mínimo obrigatório - R$ 4,35 por lote mil ações 15 (c)  -  -  -  -  (2.033)  (2.033)
Apropriação para reserva para investimentos 15 (d)  -  -  6.098  -  (6.098)  - 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011  467.368  428  6.098  -  -  473.894 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  28.217  28.217 
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal 15 (b)  -  1.411  -  -  (1.411)  - 
Dividendo mínimo obrigatório - R$ 14,34 por lote mil ações 15 (c)  -  -  -  -  (6.701)  (6.701)
Dividendo adicional proposto 15 (c)  -  -  -  20.105  (20.105)  - 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012  467.368  1.839  6.098  20.105  -  495.410 

2012 2011

 28.217  15.599 
Outros resultados abrangentes  -  - 

 28.217  15.599 

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

2012 2011

RECEITAS
Venda de energia e serviços 17  272.710  249.438 
Receitas relativas à construção de ativos próprios 10  9.456  34.195 

 282.166  283.633 

Materiais, serviços de terceiros e outros (145.979)  (165.983)
(145.979)  (165.983)
 136.187  117.650 
 (22.470)  (21.506)
 113.717  96.144 

 8.859  9.723 
 8.859  9.723 

 122.576  105.867 

Pessoal:
 Remunerações  2.686  2.515 

 104  106 
 Auxílio alimentação  114  106 
 Convênio assistencial e outros benefícios  127  103 
Total  3.031  2.830 
Governo:

 519  528 
 Imposto de renda e contribuição social 19  14.867  8.157 

17  24.683  23.064 
 Outros 17  8  26 
Total  40.077  31.775 
Financiamentos:
 Juros e variações monetárias  50.775  55.267 

 476  396 
Total  51.251  55.663 
Acionistas:
 Lucros distribuídos  6.701  2.033 
 Lucros retidos  21.516  13.566 
Lucro líquido do período  28.217  15.599 

 122.576  105.867 

A Serra do Facão Energia S.A. (a “Companhia” ou 
“SEFAC”), sociedade anônima de capital fechado, foi constituída em 20 de outubro de 

municípios de Catalão, Davinópolis, Campo Alegre, Ipameri e Cristalina, Estado de Goi-

Facão (“UHE Serra do Facão”). A sede da Companhia está localizada na cidade de São 

potência instalada de 212,58 MW (2 turbinas com potência de 106,29 MW cada) e ener-

Serra do Facão e pelo Sistema de Transmissão Associado, composto por uma subesta-
ção elevadora de 138 kV (da Usina) e duas linhas de transmissão de 138 kV, de interes-
se restrito à central geradora, com 32,5 km de extensão, que interliga a energia gerada 

-
-

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

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

a transferência da concessão de geração para a România Participações S.A., anuído pela 

o encaminhamento, por parte das concessionárias envolvidas na operação, do Instru-
mento Particular de Distrato e de Extinção do Consórcio GEFAC, o qual ocorreu em 4 de 

-
presas de 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 da UHE Serra do Facão sob o regime de empreitada “Turn Key” a 

acionistas da Companhia, foram vendidos à sócia Alcoa Alumínio S.A. (Alcoa), pelo mes-

livre pelo prazo de 18 meses, contados a partir da entrada em operação comercial da 1ª 
unidade geradora. Concomitantemente, a SEFAC outorgou uma opção de compra, pelo 

participação na Companhia. Os referidos contratos celebrados no Ambiente Regulado, 
de acordo com as regras do leilão foram celebrados com o período de suprimento da zero 

-
missão ou autorização SEFAC terminar no ano de 2036. De acordo com as regras do 

-
-
-

pectiva 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 

A partir dessas liberações, a SEFAC assumiu a operação da UHE Serra do Facão, sen-
do que a operação dos equipamentos dos grupos geradores, tomada d’água, vertedouro 
e subestação se fazem a partir da sala de controle. A SEFAC contratou a empresa 

Energisa Soluções S.A., especializada em operação de UHE’s e Subestações, sendo 

seguros para a fase operacional e responsabilidade civil geral são contratados anualmen-

Serra do Facão Energia S.A.






