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

no quarto ano consecutivo de operação comercial com capacidade total, teve algumas 

decorrentes do ano hidrológico desfavorável e que teve como consequência, o desequilíbrio 

variações de GSF (Fator de Ajuste de Energia), PLD (Preço de Liquidação das Diferenças) 
e por último, pelos custos associados aos encargos de ESS (Encargos de Serviços do Sis-

projetado para o ano corrente. A combinação de todos estes impactos negativos fez com que 

propostos e adicionais referente ao ano de 2013, estes não foram distribuídos no ano ca-

resultado e de caixa para o ano, mesmo com a aprovação desta distribuição de dividendos 

out-14, por precaução, postergou o pagamento da distribuição dos dividendos mínimos 

relatados, bem como a quitação de compromissos de curto prazo, em novembro de 2014, 

covenant’ referente ao Índice de 

de vista do desenvolvimento do empreendimento, em 2014 as obras civis e as montagens 
eletromecânicas foram totalmente concluídas. Foi possível otimizar a geração de energia 

total desde o início da operação em 2010, marca alcançada, mesmo considerando a redução 

própria. Durante o ano de 2014, a Usina Serra do Facão obteve Índice de disponibilidade de 

geradoras. Quanto à segurança das instalações e colaboradores, destacamos que no ano 

associados, foram totalmente assinados e o processo foi considerado como concluído. 

realizou o Leilão n° 002/2001, por meio do qual o Grupo de Empresas Associadas Serra do 

jusante. Em 31 de dezembro de 2014, a composição acionária da Sociedade e as respectivas 
participações eram as seguintes:

Alcoa Alumínio S.A.

100,0000%
, conforme 

a seguir:

Alcoa Alumínio S.A. 43,3294%

100,0000%

100%
Alcoa Alumínio S.A. 0%

0%
0%

100%

-

-

A Administração demonstra preocupação com a continuidade dos problemas hidrológicos, 

dez/14 dez/13 2014 / 2013

(34.303) -2%
Lucro (Prejuízo) Líquido

2%
Patrimônio Líquido

4%

10,14%
1,23%

-11,39%
Rentabilidade (Lucro x Patrimonio)

0,39
Giro do Ativo - em pontos 0,24

1.043
Lucro (Prejuízo) Líquido por ação (R$) -242%

- -100%

-

2014 2013
Lucro (Prejuízo) Líquido

- 11.121 -100%
Resultado Financeiro 34.303 -2%
Depreciação e Amortização -2%

27.159 89.263

-

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

2014, o orçamento do empreendimento, bem como, os respectivos custos associados ao 

-

-

e procedimentos internos. Ao longo do desenvolvimento das 
-

relatórios anuais. 

vazão; 2) o de área inundada pelo reservatório. Quanto ao restante da distribuição, este rateio 

percentuais de distribuição. 

de modo a manter o reservatório com o nível de água adequado para otimizar a quantidade 

-

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 

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 acionis-
tas, clientes, fornecedores, colaboradores internos e externos, Órgãos públicos, privados e 

31/12/2014 31/12/2013

4
10.944

14

Realizável a longo prazo:
19.043

-

190
9
10

Fornecedores 11 14.232
13
13 -

Dividendos declarados 14
1.009

Encargos do consumidor a recolher 12.1
Uso do bem público 12.2
Provisões

13 439.340
Provisões

494.194

Reservas de lucros -
Dividendo adicional proposto
Prejuízos Acumulados -

2014 2013

Pessoal
(421)

Programas ambientais
Serviços de terceiros

12.1 (11.911)
12.2

Depreciação e amortização 9/10 (24.220)

Pessoal (949)
Administradores 14 (1.291)

(24) (39)
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização 9/10 (141)

13 (420)
13

(239)
(34.303)

30.409
19 - (11.121)
19 190

2014 2013

- -

Reservas de lucros Dividendo adicional Lucros (Prejuízos)
social Legal proposto acumulados

Pagamento Dividendo adicional proposto - - -
Lucro líquido do exercício - - - -
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal - - - -
Dividendo mínimo obrigatório - R$ 14,34 por lote mil ações - - - -
Dividendo adicional proposto - - - -

-
Prejuízo líquido do exercício - - - -
Reserva legal - - - -
Dividendo adicional proposto - - - -

- -

31/12/2014 31/12/2013
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado com recursos prove-
nientes de atividades operacionais:
Depreciação 9/10

19 10.931
13

Despesa de juros 13 420

Atualização monetária de provisões
400 342

(Aumento) redução de ativos:
(324)

Aumento (redução) de passivos:
Fornecedores 11

Encargos do consumidor a recolher 12

-

(9.034)

investimento

13

-
Dividendos pagos -

-

4
4

-

31/12/2014 31/12/2013

Receitas relativas à construção de ativos próprios 9

9/10

Pessoal:
Remunerações

Auxílio alimentação 303
309

Governo:
1.119

19 10.931

1 1
13.123

Financiamentos:
Juros e variações monetárias

321

Acionistas:
Lucros distribuídos -
Lucros (prejuízos) retidos (absorvidos)

Lucro líquido do período

-

-
-

-
-

-
tura, 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 e pro-

-

-
-

rência da concessão de geração para a România Participações S.A., anuído pela Resolução 
-

-

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 pro-

im

da 1a

compromisso de compra da energia remanescente do projeto na proporção de sua partici-

com as regras do leilão foram celebrados com o período de suprimento da zero hora do dia 

-
-

suprimento, o sucessor da titularidade da respectiva concessão assumirá todas as obrigações 
e direitos previstos nos presentes contratos. Após comissionamento 

satisfeitas todas as exigências legais, a UHE Serra do Facão iniciou a operação comercial 
-

EL n° 2.001 de 12 de julho de 2010. A Unidade Geradora n° 02 teve sua operação comercial 

Serra do Facão, sendo que a operação dos equipamentos dos grupos geradores, tomada 

um contrato de 03 anos com a empresa Energisa Soluções S.A., especializada em operação 
-
-

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

Demostrações do Resultado para o Exercicio Findo em 31 de Dezembro de 2014 
 ( Em milhares de reais) exceto lucro por ação

 
em 31 de Dezembro de 2014 (Em milhares de reais)

 
em 31 de Dezembro de 2014 ( Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado Abrangente para o Exercicio Findo  
em 31 de Dezembro de 2014 (Em milhares de reais) 

Serra do Facão Energia S.A.
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-
ciados às análises internas e externas, bem como à expectativa de redução de custos sem 

-
cional e responsabilidade civil geral são contratados anualmente com período de vigência 

-

-

operacionais, juntamente com a emissão de debêntures previstas para os próximos meses 

caixa foi impactado no segundo semestre, basicamente, devido a maior exposição de cus-

-

auditores independentes. 
a) Declaração de con-

formidade: As Demonstrações Financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas 

Financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto para determinação dos 

Demonstrações Financeiras foram preparadas com base na moeda Real - R$ como moeda 
funcional e de apresentação.

a) -
xa: 

Engloba as contas 
-

lanço, contabilizado com base no regime de competência. c) 
Estão demonstrados ao custo, acrescido das remunerações contratadas, reconhecidas 

excedem o seu valor de mercado. d) Depósitos Judiciais: Refere-se aos depósitos judiciais 
requeridos pela justiça em função das discussões em curso. e) Está registrado 
ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo 

-
ridos na aquisição ou construção do imobilizado estão sendo depreciados desde o início 

-

-
cados no imobilizado, quando da fase de construção da usina, estão registrados nesse 

residual não depreciado. A Administração, com base no novo manual de contabilidade do 

das alterações dos procedimentos referentes a depreciação/amortização dos bens integran-
-

Licença de operação: 

-
-
-

2020. g) São apresentados ao valor de custo, acrescidos das 

realização. h) Financiamentos: 
pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em segui-

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

São demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 

-

os serviços são efetivamente prestados. j) Apuração do resultado: 
pelo regime de competência, inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou 

circulantes, incluindo, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de 
Receita operacional: 

-

-
-

near, variando apenas os volumes mensais devido a sazonalização, não impactando a re-
ceita operacional anual. l) 
contabilizados na ocorrência de seus fatos geradores respeitando o regime de competência. 

-
-

-

terras produtivas, ocasionada por inundação de áreas na construção de reservatórios de 
-
-

aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% de sua receita operacional líquida em 

pesquisa e desenvolvimento devem ser realizados da seguinte forma: > 40% dos recursos 

-

-

custeio de suas atividades. Para o segmento de geração e transmissão (produtores inde-

início de cada ano civil, e para os distribuidores, o cálculo se dá a cada data de aniversário 
-
-

-

onerosa), a partir da entrada em operação da 1a

-
-

contrato de concessão, paga mensalmente enquanto a concessionária estiver na exploração 

desses pagamentos como despesa operacional, na medida em que ocorrem os pagamen-
tos mensais. n) Disputas legais: As provisões são constituídas com base na opinião da 

Redução 
ao valor recuperável de ativos: 

recuperável (impairment). -

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

elaboração das Demonstrações Financeiras envolve a utilização de estimativas contábeis. 
Essas estimativas foram baseadas em fatores objetivos, com base no julgamento da Admi-
nistração, para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Fi-

Demonstrações Financeiras quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais 

por meio do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos 

-
-

-
-

-
ção. As aquisições ou alienações normais correspondem a aquisições ou alienações de 

de norma ou prática de mercado. Em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013, 

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

do de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A re-

-
-

efetivos. r) Demonstração do valor adicionado: -

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

-

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 amor-

e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios. 
s) 

-
-

International Accounting Standards Board 
- IASB publicou ou alterou pronunciamentos, orientações ou interpretações contábeis, cuja 
adoção obrigatória deverá ser feita em períodos subsequentes: Aplicáveis em ou a partir de 
1° de janeiro de 2014: 

há necessidade de descontinuar o Hedge accounting no caso de novação do contrato de 
-

consolidação, divulgação e apresentação de demonstrações separadas para as empresas 

Aplicáveis em 
-

-

pronunciamentos e considera que não haverá nenhum impacto relevante nas suas Demons-
trações Financeiras.

31/12/2014 31/12/2013
1 334

49

-
cessidade de constituição de provisão para devedores duvidosos sobre o saldo das contas 

31/12/2014 31/12/2013
1.999

1.910

1.090

RGE
AES SUL

491

Em 31 de dezembro de 2014, não havia saldo vencido compondo a carteira de contas a 
receber. 

Ativo Passivo
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

120
- -

- - 13
123 1

334 4.434 4
- -
- - 19
- 20 22
4 1 11

1.009
1.009

- - -

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

nos meses de janeiro a junho foram absorvidos com o prejuízo acumulado no resultado do 

7. 
Remuneração 31/12/2014 31/12/2013

19.043

Premium (b) 10.944

10.944
19.043

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 com 

referente a aplicação em fundo de investimento não exclusivo. A aplicação tem estimativa 

-

Ativo
31/12/2014 31/12/2013

cálculo diferido cálculo diferido
- -

Diferenças 
temporárias

4.021 - -
Diferenças 
temporárias 402

4.423

31/12/2014 31/12/2013

 
anuais de  

depreciação

Depre-
ciação 
acumu-

lada Líquido Líquido

e utensílios 10 % 231 101
20%
20% 30

reservas, barragens e adutoras e 
terrenos, depósitos judiciais 2%

20% (294) 310
10% 290

2,90%
(100.244)

Apresentamos abaixo a movimentação do imobilizado:
31/12/2014 31/12/2013

Saldo inicial
Aquisições líquidas
Depreciação

-
-

de GSF (Fator de Ajuste de Energia) e consequentemente, PLD (Preço de Liquidação das 
Diferenças), minimizando os custos com compra e liquidação de energia, mesmo assim, 
não retornando aos patamares normais de custos, mas com uma sensível diferença em 

-
lógica referente as cheias e/ou secas que são diferentes do que ocorreu durante o ano de 

o momento, bem como, os valores de custos projetados para os anos seguintes, não há a 
necessidade de constituição para ajuste ao valor recuperável (impairment). mino 
das obras civis em dezembro de 2012 e montagem eletromecânica em novembro de 2013, 

Serra do Facão), negociou os pleitos de ambas as partes e encerrou o processo de negocia-

as partes. A Administração avalia que, com o referido termo de encerramento assinado, não 

confere a plena, rasa, ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação a quaisquer atos ou 
fatos relacionados com o contrato e com o seu objeto. A Serra do Facão possui ativos a 
integralizar no seu imobilizado proporcionalmente ao percentual de participação de seus 

31/12/2014 31/12/2013
anuais de 

amortização
Amortização  
acumulada Líquido Líquido

Software 20% 143 213
2% 1.234 1.201

os 

Apresentamos abaixo a movimentação do intangível: 31/12/2014 31/12/2013
Saldo inicial
Provisão licença de operação
Aquisições 20 -
Amortização (113)
Amortização licença de operação -

Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de fornecedores no valor 

prestação de serviços e fornecimento de materiais do período.
31/12/2014 31/12/2013

-

14.232

Passivo
31/12/2014 31/12/2013

Pesquisa e desenvolvimento
34 34

Passivo
31/12/2014 31/12/2013

-

31/12/2014 31/12/2013

439.340
- -

439.340
31/12/2014 31/12/2013

-

439.340
-

192 parcelas mensais e sucessivas, contemplando principal e juros em cada parcela, sendo 

principalmente os compromissos decorrentes de custos associados às variações do GSF 

a seguinte composição, por ano de vencimento:

2019
2020

439.340

- Fluxo de caixa disponível para pagamento da dívida no período dividido pelo montante de 
juros a pagar adicionado do montante amortizado do principal superior ou igual a 1,3 vezes. 

aprovação para o não atendimento destes covenants no referido exercício.
Em 31 de dezembro de 2014 e em 

31 de dezembro de 2013, os saldos das transações com partes relacionadas são compostos 
como segue:

31/12/2014 31/12/2013
Ativo (a) Passivo (b) Ativo (a) Passivo (b)

Alcoa Alumínio S.A.
- -
- -
- -

31/12/2014 31/12/2013

Acumulado Receita (Despesa)
Acumulado Receita (Des-

pesa)
Alcoa Alumínio S.A.

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

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 

principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade 

as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento 

distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 

considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 

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

sendo feito pelo regime de caixa quando do pagamento das parcelas mensais, iniciadas em 

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

saldos de obrigações a pagar e do ativo intangível (direito de concessão) estão a menor 

respectivamente, e o patrimônio líquido e o lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

da atividade de geração de energia no regime de produção independente são depreciados 
pelo seu prazo estimado de vida-útil, considerando-se os fatos e circunstâncias que estão 
mencionados na referida nota. À medida que novas informações ou decisões do órgão 
regulador ou do poder concedente sejam conhecidas, o atual prazo de depreciação desses 

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 de exploração 

necessidade de constituição de provisão para devedores duvidosos sobre o saldo das contas 
-

diretores. A remuneração paga por serviços de administradores está demonstrada a seguir:
31/12/2014 31/12/2013

Honorários 1.449
Encargos sociais 290 224

1.291
31/12/2014 31/12/2013

2.939
Provisão para gastos com licença de operação (c)
Riscos trabalhistas (d)
Riscos civeis (e)

em estudos realizados por seu departamento ambiental concluiu como futuro desembolso 
-

zembro de 2013), que corresponde a uma parte do valor total em discussão, valor este que 

c) Refere-se a provisão dos gastos estimados para atendimento das condicionantes sócio- 

1a e 2a reclamada. e) Refere-se a provisão de uma ação de indenização de desapropriação 

foi constituída a provisão para esse risco. A ação judicial, devido à defesa apresentada, teve 

-

e de seus consultores legais externos, para as quais não há provisão constituída, sendo os 
valores atualizados em 31 de dezembro de 2014 pelo montante, respectivamente R$200 e 

Quantidade de ações
Preferenciais %

Alcoa Alumínio S.A. -
- 10,09
-

100,00

observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades Anônimas. c) Dividendos: A 

dividendo mínimo obrigatório, declarada pela Administração após o período contábil a que 
se referem as Demonstrações Financeiras, mas antes da data de autorização para emissão 

Geral Extraordinária.
31/12/2014 31/12/2013

Lucro (prejuízo) líquido do exercício
-

Continuação...

Absorção da reserva legal -

-
Dividendo adicional proposto -

por meio da divisão do lucro líquido (prejuízo) do exercício, atribuível aos acionistas da 

31/12/2014 31/12/2013
Lucro líquido (prejuízo) do exercício

 
 (em milhares)
Resultado básico por ação em R$

31/12/2014 31/12/2013
Suprimento/Fornecimento de energia

124
1

(21.101)
(1) (1)

Pesquisa e desenvolvimento (1.490)

-
ções que não envolveram caixa:

31/12/2014 31/12/2013

Provisão para gastos com licença de operação
11.214

A despesa de imposto de renda e 
contribuição social do período pode ser conciliada com o lucro (prejuízo) contábil como segue:

31/12/2014 31/12/2013
Lucro (prejuízo) antes dos impostos 30.409

(10.339)

(10.931)
- (11.121)

190

tributária dessa jurisdição. 
dos montantes de imposto de renda e de contribuição social sobre as subsidiárias brasileiras, 

Estas mudanças permitiram às empresas neutralizar os efeitos contábeis decorridos da 

-

renda das pessoas jurídicas, bem como altera a legislação pertinente à contribuição social 

contábeis, por meio de atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em 

sobre potencial tributação de lucros ou dividendos; (iv) inclui disposições sobre o cálculo de 
juros sobre capital próprio; e (v) inclui considerações sobre investimentos avaliados pelo 

efeitos para 2014 como condição para eliminar eventuais efeitos tributários relacionados a 
dividendos pagos, ao cálculo dos juros sobre capital próprio e à avaliação dos investimentos 

31/12/2014 31/12/2013
Recebíveis:

29.432
190

19.043
10.944

Fornecedores 14.232
Financiamentos

objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, prin-
cipalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A 

hedge contra esses riscos, 

b.3. Análise de sensibilidade da taxa de juros Em decorrência do histórico de volatilidade 

passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores 

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

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

-

-
forme quadro a seguir:

Ativo

UHE Serra do 
Facão S.A.

Seguro - 

UHE Serra do 
Facão S.A.

Seguro - 
20.000

UHE Serra do 
Facão S.A.

Seguro - Risco 
operacional

UHE Serra do 
Facão S.A Empresarial Escritório RJ 404

UHE Serra do 
Facão S.A

A adequação dos limites de cobertura dos seguros contratados não foi examinada pelos 
auditores independentes.

a

que englobam 33 Atividades Socioambientais, cujos resultados devem ser apresentados 

-
F) 

F) Programa 

nas Paradas das UG -

PP; Subprograma de 

(PRAD

de Preservação do Patrimônio Arqueológico; (S) Programa de Preservação do Patrimônio 
. 

As Demonstrações Financeiras 

61.007

60.899

60.992

NB Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Companhia Ultragaz S/A

Idtech


