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MENSAGEM
DA ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2013 foi marcado por grandes
mudanças e conquistas na Norte Energia. A
Companhia, até então bastante concentrada na Capital Federal, trabalhou para que
62% dos seus colaboradores fossem transferidos para a região do empreendimento,
nos escritórios de Belo Monte e Altamira,
no Pará. Esses colaboradores hoje estão
mais próximos do grande projeto que envolve dezenas de milhares de trabalhadores e que é a maior obra de infraestrutura
em andamento no Brasil: a construção da
Usina Hidrelétrica Belo Monte (UHE Belo
Monte). Proximidade que também contribui
para o fortalecimento da relação entre o
empreendimento e as comunidades locais,
as quais, dia após dia, ampliam sua compreensão quanto à importância da obra
para o desenvolvimento de nosso País e os
benefícios para a região.

Nossa preocupação com o meio ambiente
e a sociedade é proporcional ao tamanho do empreendimento. A Norte Energia cumpre, com rigor, as condicionantes
previstas na Licença de Instalação da
Usina emitida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, o IBAMA. Muitas delas preveem ações que levarão mais qualidade de
vida à população local. Um exemplo disso
são as obras de saneamento básico, que
em 2013 se espalharam pelos municípios
da região da UHE Belo Monte. A Companhia já contratou mais de R$ 400 milhões
em projetos nessa área, investindo na
implantação de redes de água e esgoto,
além de estações de tratamento, aterros
sanitários e poços artesianos, possibilitando, entre outros benefícios, o controle e a prevenção de doenças.

Essa grande mudança, aliada ao aperfeiçoamento do modelo de governança corporativa, possibilitou que nós, da Norte Energia,
trabalhássemos de forma mais eficiente ao
longo de 2013. O avanço nas obras civis
dos quatro sítios que compõem o aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte foi
expressivo: alcançamos 45% de obras concluídas, em 31 de dezembro. Além disso,
o início da operação do porto, o asfaltamento de centenas de quilômetros dos travessões e a construção da Vila Residencial
dos trabalhadores – que abrigará mais de 2
mil famílias de colaboradores de todos os
níveis hierárquicos – foram fundamentais
à consolidação das excelentes condições
de infraestrutura que um projeto dessa dimensão exige.

Nesse sentido, outro grande passo, dado
em conjunto pela Norte Energia e a comunidade da região do Xingu, foi a redução de 86% dos casos de malária – em
relação a 2011, início da construção de
Belo Monte. A articulação entre as áreas de saúde do Governo Federal, Governo do Estado, Prefeituras e a Norte
Energia, aliada ao diagnóstico precoce e
orientações sobre o tratamento correto
da doença, possibilitaram esse resultado
tão positivo, comprovando o esforço do
empreendedor em prol das comunidades
locais. Outro destaque na área da saúde
foram os investimentos em grandes reformas em hospitais da região, bem como
na construção de 27 Unidades Básicas de
Saúde para melhor atender a população.
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Foi também em 2013 que a Norte Energia implementou fortemente a construção
dos novos bairros de Altamira, com o início
da edificação das 4,1 mil casas destinadas a receber as famílias que, há décadas,
moram em palafitas, nos igarapés do município. Essas pessoas habitarão os cinco
novos bairros, com toda a infraestrutura
necessária: ruas asfaltadas, iluminação pública, água tratada, esgoto e equipamentos
comunitários e de saúde que estão sendo
erguidos na cidade para garantir tranquilidade e dignidade às famílias.

PBA e por meio do qual a Norte Energia
realiza o salvamento, o monitoramento e
o aproveitamento científico da fauna e da
flora nativas do Xingu, desde o início das
obras de construção da UHE Belo Monte,
em 2011. Esse trabalho já garantiu o salvamento de quase 109 mil espécies animais, entre répteis, anfíbios, mamíferos e
aves, e já resgatou 89 mil indivíduos vegetais.
Para 2014, esperamos novas conquistas.
Este será o ano-chave para as obras civis e de infraestrutura, com o objetivo de
concluir grande parte das condicionantes para a Licença de Operação da Usina.
Toda a gestão e o planejamento para o
cumprimento do cronograma estão sendo
executados e teremos a primeira turbina
da Casa de Força Principal operando em
março de 2016.

A aprovação do Projeto Básico Ambiental
do Componente Indígena (PBA-CI) pela
Fundação Nacional do Índio (Funai) foi
igualmente importante para o cumprimento de parte das condicionantes junto aos
indígenas que habitam as 12 terras indígenas classificadas pela Funai para ação no
entorno da obra de Belo Monte. O investimento na saúde dessas comunidades e na
construção de sistemas de abastecimento
de água potável nas aldeias foram ações
viabilizadas após a aprovação do PBA-CI.

A UHE Belo Monte, quando concluída, em
2019, injetará 4.571 MW médios no Sistema Interligado Nacional (SIN), energia
suficiente para atender a cerca de 40% do
atual consumo residencial do Brasil. Por
ser um projeto estruturante e de interesse
nacional, Belo Monte é uma obra integrante do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

Em outra frente, as ações de preservação
ambiental previstas nas condicionantes
continuaram sendo tratadas como prioritárias pela Norte Energia. São centenas de
atividades desenvolvidas com o objetivo
de garantir a sobrevivência e a perpetuação de espécies vegetais e animais da
área onde será construída a Usina. Exemplo disso é o Programa de Conservação
dos Ecossistemas Terrestres, previsto no

Agradecemos a acionistas, colaboradores,
investidores, parceiros, comunidades e a
todos que, direta ou indiretamente, fazem
parte desse projeto fundamental ao desenvolvimento sustentável de nosso País.

Valter Luiz Cardeal de Souza
Presidente do Conselho de Administração
			

Duilio Diniz de Figueiredo
Diretor-Presidente da Norte Energia
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1.

PERFIL
CORPORATIVO

A Norte Energia é uma sociedade anônima de capital fechado,
constituída como uma Sociedade de Propósito Específico para
construir e operar a Usina Hidrelétrica Belo Monte (UHE Belo
Monte). A concessão para a construção do empreendimento,
localizado no município de Vitória do Xingu (PA), foi objeto de
leilão realizado no dia 20 de abril de 2010. A outorga, válida até
2045, caberá à Norte Energia, que é composta por empresas
estatais e privadas do setor elétrico, fundos de pensão e de
investimentos e empresas autoprodutoras.

Casa de Força do Sítio Belo Monte
7

1. PERFIL CORPORATIVO

1.

PERFIL
CORPORATIVO

VITÓRIA DO XINGU (PA)
- 11.233 MW de
capacidade instalada
- Maior hidrelétrica
100% brasileira
- Quarta maior hidrelétrica
do mundo
- Potencial para atender
60 milhões de pessoas

Para implantar, construir e operar a Usina, a Norte Energia firmou o compromisso
de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do País, por meio da
geração de energia elétrica limpa, renovável, confiável e barata. Antes mesmo de a
Usina entrar em operação, toda energia gerada por Belo Monte já estará comercializada: 70% no mercado regulado, para 17 estados, por meio de 26 distribuidoras;
10% para autoprodutores e 20% no mercado livre.
A UHE Belo Monte, construída no Rio Xingu, terá capacidade instalada de 11.233
MW, a maior hidrelétrica 100% brasileira e a quarta maior do mundo. A conclusão
do empreendimento está prevista para janeiro de 2019, quando deverá ser iniciada a operação da última máquina. Para explorar o potencial hidrelétrico, a Norte
Energia recolherá à União, como pagamento pelo uso de bem público, o valor anual de R$ 16,6 milhões. Adicionalmente, a partir do início da geração, será paga a
Compensação Financeira pelo Uso do Recursos Hídricos (CFURH), que em 2017
atingirá mais de R$ 230 milhões anuais – a serem pagos à própria União, ao Estado
do Pará e aos municípios impactados.
Integrante do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo
Federal, a UHE Belo Monte propiciará mais oferta de energia – estima-se que o
empreendimento terá potencial para atender a demanda de 60 milhões de pessoas – e mais segurança para o Sistema Interligado Nacional (SIN), em função
do melhor aproveitamento das diferenças hidrológicas de cheia e seca entre as
diversas regiões do Brasil.
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Em 2013, as operações da Norte Energia estiveram distribuídas entre Brasília (DF), onde se localiza a sede
administrativa; e Belo Monte, no município de Vitória
do Xingu, e também Altamira (PA), município-polo
da região do local do empreendimento. Ao final do
ano, 258 colaboradores integravam o quadro funcional próprio da Companhia.

Sustentabilidade
Para compatibilizar a geração de energia com a sustentabilidade ambiental, a área alagada pela UHE
Belo Monte, para formação do reservatório, foi reduzida em cerca de 60% em relação ao projeto original.
Enquanto a média nacional de áreas alagadas pelas
usinas hidrelétricas é de 0,49 km² por MW instalado, a UHE Belo Monte impactará apenas 0,04 km²
por MW instalado. Além disso, diversos programas e
projetos focados em ações sociais e ambientais acompanham a construção do empreendimento, a fim de
garantir a conformidade com a legislação vigente e,
consequentemente, o desenvolvimento da região.
Comprometida com a sustentabilidade, a UHE Belo
Monte se transforma em vetor estratégico no desenvolvimento social e na inclusão dos 11 municípios
da área de influência do empreendimento. Cinco
desses municípios são da área diretamente afetada
– Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu, e seis deles da área indiretamente afetada: Gurupá, Medicilândia, Pacajá,
Placas, Porto de Moz e Uruará.

Diversos programas
e projetos
focados em

A Licença Prévia da UHE Belo Monte foi concedida
pelo IBAMA no dia 1º de fevereiro de 2010, tendo
como um dos requisitos a realização de audiências
públicas prévias, que foram realizadas e contaram
com a participação de 8 mil pessoas, além das audi-

acompanham a
construção do
empreendimento

conservação
ambiental

Ações para
conservação da flora
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ências com os povos indígenas de diferentes etnias, com tradutores escolhidos
pelos próprios indígenas. Dessa forma, a construção da UHE Belo Monte é
marcada pelo diálogo constante e pela transparência do empreendedor com a
população, que acompanha, por meio de diversos fóruns, o cumprimento das
compensações sociais e ambientais.
Conforme indica a própria denominação, a Licença Prévia (LP) exige o cumprimento de um conjunto de condicionantes dentro de prazos estipulados. Em complemento – e constatada a suficiência do atendimento das condicionantes da LP –,
para efeito de obtenção da Licença de Instalação, concedida em 2011 pelo IBAMA,
os planos socioambientais foram integrados ao Relatório do Projeto Básico Ambiental (PBA), no qual estão detalhados.
No caso da UHE Belo Monte, as ações socioambientais propostas no Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), foram consolidadas em 14 planos, 54 programas e 86 projetos, abrangendo as áreas de gestão
ambiental e institucional, meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. Grande parte das condicionantes da Licença Prévia reforça ou complementa o conjunto
de propostas do EIA/RIMA – um indício da compatibilidade desse Estudo/Relatório com as melhores práticas socioambientais vigentes.
O orçamento do projeto para as ações socioambientais, que vão da preservação
da flora e da fauna até a construção de escolas, hospitais, casas e de esgotamento
sanitário, na região da obra, está previsto em R$ 3,7 bilhões, quase 13% do valor
total da obra. Desse investimento, R$ 500 milhões serão aportados no Plano de
Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS Xingu).
O respeito ao território e à cultura dos povos indígenas também é prioridade na
construção da UHE Belo Monte. Com foco no atendimento a direitos e demandas desses povos, foi elaborado um Projeto Básico Ambiental (PBA) específico, o
PBA-CI (Projeto Básico Ambiental – Componente Indígena), aprovado pela Fundação Nacional do Índio (Funai), julho de 2012. A aprovação corrobora o respeito
e o cuidado com as populações tradicionais que habitam a região de influência do
empreendimento.
A UHE Belo Monte está inserida no PDRS Xingu, resultado da parceria entre o
Governo Federal e o Governo do Estado do Pará. Com objetivo de promover o
desenvolvimento sustentável da região, o PDRS Xingu tem como foco a melhoria
da qualidade de vida da população local, a partir de uma gestão democrática, participativa e territorializada. Como dito anteriormente, a Norte Energia aportará
R$ 500 milhões nos projetos e obras aprovados pelo Comitê Gestor do PDRS Xingu.
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Estrutura societária
Em 2013, a estrutura societária da Norte Energia permaneceu inalterada, conforme apresenta o infográfico a
seguir.

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
BELO MONTE
PARTICIPAÇÕES S.A
AMAZÔNIA ENERGIA
PARTICIPAÇÕES S.A.
Empresa com
participação da Light
S/A, com 51% das
ações ordinárias e
25,50% do capital total,
e a Cemig Geração
e Transmissão S.A.
com 49% das ações
ordinárias e 74,50% do
capital total.

10,OO%
9,77%

Belo Monte Participações é
uma subsidiária da Neoenergia,
empresa que tem a PREVI como
acionista, além da Iberdrola
Energia e BB Banco
de Investimento.

0,25%

49,98%
ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR

10,OO%

20,OO%

PETROS: 10,00%
FUNCEF: 10,00%
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J. MALUCELLI ENERGIA

GRUPO ELETROBRAS
Eletrobras: 15,00%
Chesf: 15,00%
Eletronorte: 19,98%

AUTOPRODUTORAS
Vale: 9,00%
Sinobras: 1,00%

Sítio Belo Monte
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2.

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

A Norte Energia busca aprimorar constantemente suas práticas
de governança corporativa. Baseada em um modelo transparente
e sustentável de organização, adota uma série de práticas para
reforçar os instrumentos de gestão e responsabilidade corporativa. A estrutura de governança da Norte Energia é formada pelo
Conselho de Administração, pela Diretoria e pelo Conselho Fiscal.
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ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS
Comitê Financeiro
e de Risco
Comitê Técnico

Comitê de Saúde
e Segurança

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Comitê de Gest˜ão
e Renumeração
Comitê de
Auditoria

Comitê de
Meio Ambiente
Auditoria
Independente

Diretoria de
Construção

CONSELHO
FISCAL

PRESIDÊNCIA

Diretoria de
Fornecimento
e Montagem

Auditoria
Interna

Diretoria
Financeira

Diretoria
Socioambiental

Diretoria de
Relações
Institucionais

Diretoria
de Gestão

to dos negócios e da operação, em sintonia com
as atribuições conferidas pelo Estatuto Social da
Companhia.

Com o objetivo de realizar uma administração transparente, a Companhia presta contas periodicamente
acerca de suas atividades e desempenho, apresentado
dados revisados por auditoria externa e independente. Nesse sentido, a divulgação de resultados da Norte
Energia obedece às normas internacionais de contabilidade definidas pela International Financial Reporting
Standards (IFRS).

O Conselho é composto por doze membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. Um dos membros é designado Presidente e os demais são denominados Conselheiros.
No final de 2013, a Companhia contava com 12
Conselheiros de Administração, dois dos quais
independentes, eleitos em julho de 2013.

Conselho de Administração
O Conselho de Administração define as estratégias de longo prazo da Norte Energia e acompanha a execução das ações estabelecidas, além de
tomar decisões sobre temas relevantes no âmbi-

O mandato dos atuais membros se encerra em
abril de 2014. São mandatos unificados de dois
anos, sendo permitida a reeleição.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(31 de dezembro de 2013)

NOME

GARGO

Valter Luiz Cardeal de Souza

Presidente

Adhemar Palocci

Conselheiro

Fernando Henrique Schüffner Neto

Conselheiro

Jorge José Nahas Neto

Conselheiro

José Ailton de Lima

Conselheiro

Luciana de Oliveira Hall

Conselheira Independente

Marcelo Maia de Azevedo Corrêa

Conselheiro Independente

Maurício Muniz Barretto de Carvalho

Conselheiro

Moacir Carlos Bertol

Conselheiro

Renata Marotta

Conselheira

Ricardo Batista Mendes

Conselheiro

Solange Maria Pinto Ribeiro

Conselheira

Comitês de apoio

Auditoria interna

Para apoiar o Conselho de Administração da Norte Energia, foram criados seis comitês: Financeiro e
de Risco, Técnico, de Meio Ambiente, de Gestão e
Remuneração, de Saúde e Segurança e de Auditoria.
Os comitês são compostos por um representante de
cada acionista e têm como função assessorar o Conselho de Administração sempre que demandado.

A Norte Energia iniciou uma reformulação na
metodologia de sua auditoria interna, buscando o
modelo de gestão de riscos corporativos, baseado
no COSO ERM (padrão mundial) e na Norma ISO
31000. O objetivo é criar uma Matriz de Riscos e
Controles a fim de identificar, avaliar e monitorar
os principais riscos, com a possibilidade de agir
preventivamente e mitigar possíveis impactos nos
objetivos da empresa. A Matriz de Riscos, assim
como o aculturamento dos gestores, ocorrerá gradativamente com a atuação da auditoria interna nos
principais processos.
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Diretoria

Conselho Fiscal

A Diretoria da Norte Energia é composta por sete diretores: Diretor-Presidente, Diretor de Construção, Diretor Financeiro, Diretor de Fornecimento e Montagem,
Diretor de Gestão, Diretor de Relações Institucionais
e Diretor Socioambiental, todos eleitos e destituíveis
pelo Conselho de Administração, com mandato de
dois anos. Assim como no Conselho de Administração, a reeleição é permitida.

Atuando em caráter permanente, o Conselho Fiscal da
Norte Energia desempenha a função de órgão fiscalizador dos atos de gestão. É composto por cinco membros
e suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia
Geral. Entre outras atribuições, o Conselho Fiscal analisa as demonstrações financeiras e opina sobre planos
de investimentos. Ao final de 2013, a Companhia contava com cinco conselheiros fiscais, os quais realizaram
11 reuniões ao longo do ano.

DIRETORIA
(31 de dezembro de 2013)
NOME

GARGO

Duilio Diniz de Figueiredo

Diretor-Presidente

Antonio Elias Filho

Diretor de Construção

Clarice Coppetti

Diretora Financeira em Exercício
e Diretora de Relações Institucionais

João dos Reis Pimentel

Diretor Socioambiental

Marcelo Barros de Andrade

Diretor de Gestão

Wellington Lopes Ferreira

Diretor de Fornecimento e Montagem

CONSELHO FISCAL
(31 de dezembro de 2013)

NOME

GARGO

Jésus Alves da Costa

Presidente

Antonio Carlos D’Almeida

Membro

Dioni Barboza Brasil

Membro

Hailton Madureira de Almeida

Membro

Henrique Jager

Membro
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O aprimoramento
dos processos de
gestão teve como um

de seus principais

resultados um
novo modelo de

orçamento

Reunião do Conselho de Administração

Auditoria independente

conformidade com a Resolução ANEEL nº 367/2009)
e fiscais, proporcionando à alta administração uma visão clara e inequívoca dos processos organizacionais,
com foco na eficiência operacional e financeira. Em
2013, a Norte Energia implementou novos módulos e
tópicos do Sistema, ampliando sua abrangência.

A divulgação dos resultados da Norte Energia obedece às normas internacionais de contabilidade definidas pela International Financial Reporting Standards
(IFRS), e passam, regularmente, pelo crivo de uma
auditoria externa independente. As Demonstrações
Financeiras do exercício de 2013 foram auditadas
pela Ernst & Young e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras não
possui ressalvas.

O aprimoramento dos processos de gestão teve como
um de seus principais resultados um novo modelo de
orçamento, que permite controlar investimentos e despesas com mais precisão e segurança. Para implementar esse modelo, foi formado o Grupo de Trabalho do
Orçamento, liderado pela presidência da Companhia e
composto por colaboradores de diferentes áreas. Essa
interação levou ao mapeamento de todos os processos
que envolvem o orçamento da Norte Energia, o qual
contabiliza mais de 3 mil itens de controle.

Gestão eficiente
Além das boas práticas de governança corporativa, a
Companhia conta com o Sistema Integrado de Gestão
Empresarial, conhecido como R/3 SAP, que foi implementado em outubro de 2012 e consolidou-se ao longo
de 2013. Aliado à competência dos colaboradores da
Companhia, esse sistema garante que a Norte Energia
atinja, de forma efetiva, seu objetivo de garantir integridade, confidencialidade, transparência, redução de
custos e competitividade. Além disso, fornece informações em tempo hábil para tomadas de decisão tanto
pelos gestores quanto pelos acionaistas.

A implantação do novo modelo de orçamento foi facilitada pela adoção de um componente do SAP chamado Funds Management (Gestão de Fundos), que
oferece todas as funções para reproduzir a estrutura
do orçamento da organização. Assim, o Sistema permite controlar todas as receitas e despesas por áreas de
responsabilidade individuais e monitorar movimentos
futuros de recursos conforme o orçamento disponível.
O Grupo se reúne mensalmente para apurar os valores
realizados e promover os ajustes necessários.

O Sistema Integrado é dividido em módulos e suporta todos os processos de formação e gestão de ativos,
alinhados com as regras societárias, regulatórias (em

17

Sítio Belo Monte
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Em 2013, a Norte Energia concluiu 45% das obras civis para a construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, um avanço significativo levando-se em consideração que até dezembro de 2012 apenas 21% dessas
obras haviam sido concluídas. Para isso a Companhia contou com o
trabalho e apoio de um número crescente de colaboradores, que em
dezembro de 2013 somavam mais de 20 mil trabalhadores contratados pela empresa executora da obra civil, além dos 258 próprios.
Todos estão empenhados intensamente para que o cronograma seja
cumprido, de modo que a primeira das 24 unidades geradoras entre em
operação em 2015 e a última em 2019.
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3. OBRA

do a aproximadamente 50 quilômetros de Altamira, é
que fornecerá água para o funcionamento das Unidades Geradoras localizadas no Sítio Belo Monte.

A obra da UHE Belo Monte está dividida em quatro
Sítios: Belo Monte, Pimental, Canal de Derivação e
Diques. Cada um deles com funções e características
distintas para formatar esse grande projeto, que prevê
a construção de uma barragem no Rio Xingu, localizada a aproximadamente 40 quilômetros abaixo da
cidade de Altamira, no Sítio Pimental, para a formação do Reservatório Principal. A partir desse reservatório a água será desviada por um canal de derivação
para uma região onde estão localizados os 28 diques
que formam um segundo reservatório, chamado Intermediário. O Reservatório Intermediário, localiza-

Serão construídas duas Casas de Força, a Principal e
a Complementar. A Principal será construída no Sítio
Belo Monte e terá uma potência instalada de 11.000
MW. A Complementar será construída no Sítio Pimental, com potência instalada de 233 MW. A área
inundada pela Usina abrange terras dos municípios
de Altamira (238,0 km²), Vitória do Xingu (239,2
km²) e Brasil Novo (0,8 km²).

A USINA EM NÚMEROS

4 sítios: Belo Monte, Pimental, Canal de Derivação e Diques
24 unidades geradoras (18 em Belo Monte e 6 em Pimental)
18 turbinas tipo Francis (Belo Monte)
6 turbinas tipo Bulbo (Pimental)
28 diques

à vazão definida no documento de outorga da Agência Nacional de Águas (ANA). Esse trecho, que tem
aproximadamente 100 quilômetros e também é conhecido como “Volta Grande do Xingu”, será mantido com um nível de água variável ao longo dos anos
de geração, controlado pelo Hidrograma Ecológico.

Com o objetivo de assegurar as condições socioeconômicas e a qualidade da vida aquática, assim como
a navegabilidade do rio, em um trecho natural do
Rio Xingu, chamado de “Trecho de Vazão Reduzida”, a vazão da água, em decorrência do desvio de
curso feito pelo canal de derivação, deverá obedecer

DADOS ENERGÉTICOS
BELO MONTE

PIMENTAL

Potência instalada

11 mil MW

233 MW

Energia assegurada (Aneel)

4.418,9 MW

152,1 MW
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Obras no Sítio Belo Monte

A obra em 2013
Uma obra do porte da UHE Belo Monte exige grandes quantidades de material. Até dezembro de
2013 foram aplicados 800 mil m3 de concreto e mais de 14 mil toneladas de aço. A eficiência e o
cumprimento dos prazos de concretagem são fundamentais, por exemplo, para a montagem dos
componentes que são integrados às estruturas, tanto no Sítio Belo Monte como no Sítio Pimental.
Além disso, as centrais de britagem instaladas nos canteiros dos Sítios Belo Monte e Pimental também apresentaram resultados importantes ao longo do ano: o primeiro processou, em média, 1,6 mil
toneladas de rocha em brita por hora; no segundo foram 1,1 mil toneladas por hora.
Ao final de 2013, a Norte Energia finalizou todos os marcos previstos para o ano no Contrato de
Concessão com o Ministério de Minas e Energia (MME) e fiscalizados pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), conforme indica o quadro a seguir.

MARCOS PREVISTOS NO
CONTRATO DE CONCESSÃO
DATA PREVISTA

DATA DA
CONCLUSÃO

Início da concretagem da casa
de força principal – Belo Monte

31/01/2013

13/02/2013

Início da concretagem da casa
de força complementar – Pimental

31/01/2013

15/04/2013

Início da montagem eletromecânica
grupo turbina/gerador – Pimental

31/10/2013

26/09/2013

Início da montagem eletromecânica
grupo turbina/gerador – Belo Monte

31/10/2013

18/06/2013

DESCRIÇÃO
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Sítios
Nos quatro sítios do empreendimento, cada um responsável por
uma parte da Usina, os serviços das obras civis funcionam dia e noite. Em 2014, será atingido o pico de todos os serviços dessas obras.
No Sítio Canal de Derivação 47% das atividades foram concluídas
ao final de 2013 – nesse local, a obra ultrapassou o recorde nacional
de escavação e atingiu 4,6 milhões de m3 escavados em um mês. O
ganho de eficiência permitiu que a Norte Energia terminasse 2013
com 50% dos serviços de supressão vegetal e escavação em solo e
rocha concluídos no Canal – a previsão de movimentação é da ordem de 120 milhões de m3 de solo e rocha. Assim, a Companhia
preparou 41 áreas, chamadas bota-foras, para depositar o material
escavado de forma adequada e evitar qualquer impacto ambiental.
O Sítio Diques, como o próprio nome sugere, abriga os 28 diques
do Reservatório Intermediário. Em 2013, 28% das obras foram
concluídas pela Norte Energia. No mês de dezembro, foram concluídos três dos 28 previstos. Somados, esses diques representam 27
milhões de m³ de aterro – o mais elevado deles possui 68 metros
de altura, enquanto outro tem dois quilômetros de extensão e cinco
milhões de m³ de aterro compactado. Esses números são maiores
do que os apresentados por algumas barragens de terra de usinas
brasileiras – um dique de 68 metros de altura equivale a um edifício
de 22 andares.
No Sítio Pimental estavam em andamento, ao final de 2013, as obras
da barragem lateral esquerda, do vertedouro e da casa de força complementar. Será no Sítio Pimental que a Norte Energia fará o barramento do Rio Xingu para a formação do Reservatório Principal,
responsável por abastecer as unidades geradoras tanto da casa de
força complementar (Pimental) quanto da casa de força principal
(Belo Monte). Nesse sítio, 48% das obras foram concluídas até dezembro de 2013.

Obras do Canal de Derivação

No mesmo período, a Norte Energia concluiu 33% das obras do Sítio Belo Monte. Ele é composto pelas estruturas do circuito de geração – tomada d’água e casa de força principal – nas quais a Companhia já aplicou 590 mil m3 de concreto e cerca de 5 milhões de m³
de terra e rocha nos aterros das barragens.
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Montagem
A entrega do revestimento do pilar de sucção da Unidade Geradora um (UG
01), da UHE Belo Monte, em abril de 2013, marcou o início da chegada dos
equipamentos eletromecânicos no empreendimento. A peça possui formato
semelhante ao de um casco de navio e é toda revestida em aço. Até o final do
ano, a Norte Energia concluiu, no Sítio Belo Monte, a montagem do revestimento dos pilares das quatro primeiras unidades, o revestimento do tubo de
sucção da primeira unidade e a pré-montagem do revestimento do tubo de
sucção da segunda unidade.
No Sítio Pimental foi concluída a montagem das virolas do revestimento do tubo
de sucção das unidades 1 a 4 e a pré-montagem do revestimento do tubo de sucção das unidades 5 e 6.
Para a chegada desses materiais, a Norte Energia precisou construir uma Estação
de Transbordo de Carga (porto) dentro da área do canteiro da Usina. Esse porto é o
local por onde a Usina receberá todos os equipamentos para as obras, como turbinas e geradores, além de materiais de insumos como cimento, aço e mantimentos.
A estação de transbordo está equipada com uma ponte rolante, que suporta até
400 toneladas para o desembarque dos equipamentos e materiais, como, por
exemplo, rodas das turbinas (com 330 toneladas) e transformadores, entre outros. Até dezembro de 2013 foram recebidas pelo porto aproximadamente 2,4 mil
toneladas de materiais e equipamentos para a UHE Belo Monte.

Sistema de Transposição de Embarcações
A Norte Energia cumpriu o prazo estabelecido pelos órgãos ambientais e inaugurou o Sistema de Transposição de Embarcações (STE), no Sítio Pimental, em
janeiro de 2013. Com capacidade para transpor embarcações de até 35 toneladas o sistema garante a navegabilidade do Rio Xingu, durante as obras e após o
barramento de suas águas no Sítio Pimental.
O STE retira as embarcações da água e as transporta de montante para jusante
e vice-versa. Os sistemas de içamento são compostos por dois “travel lift” e dois
“transportes”, um em cada píer, que retiram e recolocam as embarcações de maior
porte na água. A movimentação de um píer ao outro é feita por duas carretas também especialmente projetadas para o transporte das embarcações pesadas. No caso
de pequenas embarcações, essa movimentação é feita por carretas menores rebocadas por tratores. Os píeres são ligados por uma pista de concreto de 700 metros
de comprimento.
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Para o
recebimento
de materiais
necessários à
obra, a Norte

Energia

construiu uma

Estação de
Transbordo de
Carga dentro da
área do canteiro
da Usina

Ações para conservação
do meio ambiente
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Em 2013, a Norte Energia seguiu atendendo aos compromissos
socioambientais assumidos com a concessão da Licença de Instalação da UHE Belo Monte, por meio do desenvolvimento de ações
dos 117 pacotes de trabalho – compostos por planos, programas
e projetos – que integram o Projeto Básico Ambiental (PBA). Da
mesma forma, atuou para o cumprimento das condicionantes gerais e das 23 condicionantes ambientais específicas constantes
na licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
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Para sistematizar todas as ações que envolvem a gestão ambiental da Norte Energia e
mapear as condicionantes contempladas nessas ações, a Companhia produz e envia
para o IBAMA relatórios consolidados semestrais. E é no bojo da avaliação desses
documentos pelo órgão ambiental que pode ser atestado o processo de melhoria
contínua que pauta as ações ambientais relacionadas à implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte.
Prova disso são os resultados da avaliação formal, pelo IBAMA, do 4o Relatório
Consolidado de Andamento do PBA e de Atendimento de Condicionantes, compreendendo as ações desenvolvidas no período decorrido entre 1º de janeiro e 31
de julho de 2013. Após avaliar esse documento, o órgão ambiental atestou, em despacho oficial, que mais de 80% dos pacotes de trabalho componentes do PBA tiveram sua implementação adequada, representando um avanço significativo em relação aos três relatórios apresentados anteriormente pela Norte Energia. Além disso,
apenas dois dos pacotes de trabalho avaliados pelo IBAMA apresentavam, segundo
o órgão, algum tipo de pendência, as quais foram sanadas pela Norte Energia no
segundo semestre de 2013 – ou estão em processo de resolução.

Resgate de ictiofauna
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Ações voltadas
à conservação da fauna

lização do IBAMA, da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e da Prefeitura, a comunidade está mais
consciente sobre a necessidade de preservar os ninhos
desses animais, aumentando as chances de sobrevivência dos quelônios na região.

Entre as ações ambientais desenvolvidas pela Norte
Energia há um conjunto que busca garantir a sobrevivência e a perpetuação de espécies vegetais e animais
da área onde será construída a Usina. Exemplo disso é
o Programa de Conservação dos Ecossistemas Terrestres, previsto no PBA e por meio do qual a Companhia
realiza, desde o início das obras de construção da UHE
Belo Monte, em 2011, o salvamento, o monitoramento
e o aproveitamento científico da fauna e da flora nativas do Xingu. Esse trabalho já garantiu o salvamento
de 104.667 espécimes animais, pertencentes a 508 espécies, entre répteis, anfíbios, mamíferos e aves.

Em 2010 os registros dos trabalhos realizados no Tabuleiro do Embaubal revelam o nascimento e a soltura
de 320 mil indivíduos, em sua maioria tartarugas. A
partir do período reprodutivo de 2011, quando a Norte
Energia passou a colaborar com as ações já desenvolvidas pela Prefeitura de Senador José Porfírio, foram
soltos 800.266 filhotes das três espécies, protegidos em
10 praias do Tabuleiro.

Peixes

Outra iniciativa importante é direcionada à conservação da ictiofauna e ao estudo sobre a pesca na Volta
Grande do Xingu. O projeto incentivado pela Norte
Energia resultará na construção de dois laboratórios
no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA),
em Altamira, um deles já em andamento, com previsão
de conclusão no final do primeiro semestre de 2014.

Desse total de 104.667 animais – resgatados entre junho de 2011 e novembro de 2013 –, 95,4% (99.864
indivíduos) foram destinados à soltura, enquanto
3,38% (3.545 indivíduos) deles foram levados a áreas
próximas aos locais de captura e livres de futuros desmatamentos por conta da implantação da Usina. Nesse
sentido, cabe registrar que, em 2013, a Norte Energia
aumentou o número de recintos apropriados para
abrigar os animais resgatados nas áreas de supressão
vegetal necessárias à implantação do empreendimento.
O espaço é utilizado, principalmente, para o tratamento de animais que precisam de cuidados veterinários.
Após o tratamento eles são devolvidos ao seu habitat
natural. Além disso, o material biológico coletado dos
animais resgatados é encaminhado, mediante demanda, a instituições científicas e educativas, por meio de
licenças expedidas pelo IBAMA.

À parte da implantação desses dois laboratórios, foram
iniciados em 2013 e encontram-se em curso, patrocinados pela Norte Energia, experimentos voltados a
espécies de peixes ornamentais nos Laboratórios de
Reprodução e Cultivo de Espécies Ornamentais (IFPA,
campus Castanhal) e do Centro de Estudos Ambientais (CEA – NE).
Em fevereiro de 2013, a Companhia iniciou o Projeto
de Biotelemetria de Peixes, que tem por objetivo estudar as rotas migratórias de peixes comercialmente
importantes, de modo a mitigar os efeitos da construção do barramento da Usina sobre a movimentação e
reprodução dessas espécies. Até outubro de 2013, 196
peixes foram marcados e estão sendo rastreados pelos
pesquisadores, ressaltando-se que, desses indivíduos
marcados, um total de 132 foi registrado pelo menos
uma vez após a soltura.

Quelônios

Um dos destaques das ações de conservação da fauna é o trabalho de manejo das espécies de quelônios,
protegendo ninhos e filhotes, incluindo a tartaruga-da-amazônia, o tracajá e o pitiú, nas praias do arquipélago do Tabuleiro do Embaubal, no município de
Senador José Porfírio.
Com apoio financeiro da Norte Energia para a fisca-
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Ações voltadas à
conservação da flora

Configuração e
enriquecimento de Áreas
de Preservação Permanente

O Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Flora, desenvolvido pela Norte Energia,
já resgatou, até o final de 2013, 88.793 indivíduos
– plantas e plântulas – desde o início da construção da UHE Belo Monte. Desse total, a maioria
foi transferida de volta à natureza, enquanto que
3.601 plantas, de 352 espécies, são mantidas no
Centro de Estudos Ambientais (CEA). Essas plantas são transferidas para o CEA como coleção de
referência. São orquídeas, bromélias e outras espécies epífitas que têm potencial ornamental. A
Companhia mantém parcerias com instituições
especializadas, como o Museu Paraense Emílio
Goeldi e o Instituto de Desenvolvimento Florestal
do Pará (Ideflor), entre outras.

Os dois reservatórios da Usina Belo Monte, com
áreas de inundação hoje dimensionadas em um
total de 503 km², contarão com uma Área de Preservação Permanente (APP) contínua, em seu
entorno, de cerca de 30 mil hectares, ou seja, 300
km². Essa extensão corresponde a seis vezes a área
de ambientes florestais que serão suprimidos para
implantação dos reservatórios.
Devido à ocupação histórica ocorrida desde os
anos 1970 por assentamentos rurais, restaram
apenas 40% de floresta nas áreas onde serão formados o Reservatório do Xingu e o Reservatório Intermediário da UHE Belo Monte. Com a
implantação da APP pela Norte Energia e seu
enriquecimento por meio do plantio de espécies
nativas, a área do entorno dos dois reservatórios,
hoje muito fragmentada em termos ecológicos,
terá a sua conexão funcional dos fragmentos
florestais recuperada, configurando ambientes
propícios à manutenção da fauna silvestre local.

Espécies raras

O salvamento da flora da região do Xingu recentemente identificou exemplares do pau-cravo, árvore rara devido à intensa exploração da madeira
pelo homem. Os pesquisadores do CEA também
reproduziram o ipê e a castanheira, árvores que
também já foram abundantes na região.
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Ações de educação ambiental
e de fomento à pesquisa
Em complemento a todo o trabalho de conservação da fauna e da flora locais e regionais, a Companhia busca conscientizar e informar a população da região sobre a importância da preservação do meio ambiente, além de realizar
esse mesmo tipo de trabalho junto a todos os funcionários
do Consórcio Construtor. Também resultado do PBA, o
Programa de Educação Ambiental (PEA) da Usina Hidrelétrica Belo Monte é desenvolvido a partir de campanhas
socioeducativas, cursos de formação, palestras, apresentações teatrais, oficinas e visitas às famílias. Em 2013, além
de realizar dois encontros de avaliação e acompanhamento
do PBA, a Norte Energia inaugurou o Núcleo de Educação
Ambiental do Xingu (Nucleax), em Altamira.
O incentivo à pesquisa também faz parte das ações da
Companhia na gestão ambiental para a implantação da
UHE Belo Monte. Muitos fósseis inéditos são encontrados
por meio do Programa de Salvamento do Patrimônio Palentológico (PSPP), desenvolvido pela Norte Energia em
parceria com a empresa Terragraph e chancelado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Já
foram coletadas mais de 1.700 peças de rocha com fósseis,
sendo a maioria deles unidades microscópicas e corais.

A UHE Belo

Monte contará
com uma Área de

Preservação
Permanente com

cerca de 30 mil
hectares

Viveiro de mudas
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O ano de 2013 foi marcado pela mobilização de um contingente
significativo de colaboradores próprios da Norte Energia para
os escritórios de Altamira e Belo Monte. Dessa forma, a Companhia, que estava praticamente toda concentrada em Brasília
até 2012, teve 62% do montante de seus 258 colaboradores,
ao final de 2013, realocados para junto às obras da Usina, na
cidade de Altamira.

Ações focadas no
desenvolvimento social
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O novo escritório da Norte Energia em
Altamira fica no bairro Jatobá, uma das
cinco glebas para onde também irão
mais de mil famílias das 4,1 mil que
hoje habitam palafitas em áreas localizadas no entorno imediato dos igarapés
de Altamira, Ambé e Panelas, e que foram consideradas, nos estudos ambientais desenvolvidos para a UHE Belo
Monte, como diretamente afetadas pelo
empreendimento. As casas no primeiro
dos cinco setores que compõem o bairro Jatobá começarão a ser entregues no
início de janeiro de 2014.

As 4,1 mil casas para as famílias reassentadas têm 63 m2, com três quartos, dois
banheiros, uma sala de TV/jantar e uma
cozinha. As casas possuem piso de cerâmica, forro de laje, telhas cerâmicas e
todos os banheiros equipados.

Casas do bairro Jatobá construídas pela Norte Energia
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Família Silva em frente à nova casa
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Além do quadro funcional próprio, os colaboradores terceirizados da Norte Energia, atuando para o Consórcio Construtor
Belo Monte (CCBM), somavam, no final
de 2013, cerca de 20 mil pessoas, alocadas
nas obras dos sítios Belo Monte, Pimental,
Canais e Diques. Uma porcentagem menor
desses colaboradores está alocada em obras
de portos e acessos da Usina, em obras de
infraestrutura e também no escritório do
CCBM localizado em Altamira.
Para abrigar a grande maioria desses colaboradores que não se encontram alojados,
o empreendedor iniciou, em 2013, a construção de uma Vila Residencial com capacidade para cerca de 2.500 famílias, sendo
que, ao final do ano, aproximadamente 500
já estavam ocupando as casas. Além de residências, a Companhia construiu uma escola
e está construindo um hospital para atender
essa comunidade. Em dezembro de 2013 a
Vila estava com 53% das obras concluídas.
No contexto de contratação de mão de
obra, para assegurar o desenvolvimento
local sustentável, a Norte Energia dá preferência, sempre que possível, à utilização de
fornecedores e prestadores de serviços localizados na região de abrangência da UHE
Belo Monte. Além disso, em 2013, também

foram realizadas ações de capacitação empresarial para os fornecedores locais por
meio de convênio com a Rede de Desenvolvimento de Fornecedores da Federação das
Indústrias do Estado do Pará.
O assunto Saúde e Segurança do Trabalho
(SST) continuou, em 2013, a ser alvo de
atenção especial por parte da Norte Energia. A fim de preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores envolvidos na
obra, a Companhia exige de todos os seus
contratados o cumprimento da legislação e
de todas as normas relativas à SST. Assim,
riscos presentes nos ambientes de trabalho
e processos são devidamente identificados
e tanto empregados quanto prestadores de
serviço, fornecedores e visitantes da obra
são orientados sobre medidas de prevenção
e controle.
Reflexo desse trabalho e do investimento realizado na área é o baixo número de acidentes graves registrados nas obras. Em 2013,
houve um acidente fatal (de percurso), envolvendo um empregado durante o trabalho.
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Incentivo à cultura e à informação
No dia 24 de outubro, a Norte Energia surpreendeu milhares de trabalhadores com uma apresentação do pianista Arthur Moreira Lima, que
desenvolve o projeto “Um piano pelas águas Amazônicas”. A turnê leva
os concertos do músico aos municípios mais distantes da imensidão da
selva amazônica no caminhão-teatro, uma adaptação feita em um baú carroceria do veículo que se transforma em palco em apenas uma hora. O
caminhão está na estrada com projetos variados desde 2003. A população
de Altamira também foi contemplada com o concerto, dois dias depois, em
comemoração aos 102 anos da cidade.
O desenvolvimento de atividades culturais e o incentivo às festas tradicionais da região também fazem parte da prática permanente de relações
institucionais da Norte Energia. Em 2013, a Companhia investiu mais de
R$ 1 milhão em patrocínios na região.
Outra diretriz adotada ao longo do ano foi a inserção de peças publicitárias
nos veículos de comunicação da região, veiculando filmes sobre habitação,
saúde e saneamento. Houve incentivo também na divulgação de veículos
da mídia impressa do estado do Pará, como os jornais Liberal, Diário do
Pará, que têm abrangência estadual, e Voz do Xingu, com abrangência nos
11 municípios da região. A divulgação do empreendimento e das ações
das condicionantes também repercutiu em veículos de comunicação nacionais, como Revista Época e Folha de S. Paulo, que publicaram grandes
reportagens sobre o tema.
A Norte Energia também teve participação permanente em campanhas de
incentivo à saúde, aos direitos humanos, em parceria com prefeituras da região. Nesse sentido, destaca-se o programa desenvolvido em parceria com
a Prefeitura de Pacajá para incentivo ao bom desempenho escolar dos estudantes, por meio do qual 32 alunos foram premiados pela Companhia.
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Concerto do pianista Arthur Moreira Lima
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Obra de saneamento básico em Altamira

Saneamento básico

Na sede municipal de Vitória do Xingu, a Companhia
iniciou, também em 2013, a implantação do sistema
de esgotamento sanitário e concluiu as obras de drenagem superficial. O sistema de abastecimento de
água, em execução diretamente pela Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, poderá necessitar de complementações, as quais deverão ser realizadas pela
Companhia. Um outro benefício para a cidade aportado pela Norte Energia refere-se ao aterro sanitário,
que já conta com uma de suas células em operação.

Pensando no bem-estar social, a Norte Energia
está concluindo as obras de saneamento básico em
sedes municipais e localidades próximas à UHE
Belo Monte. São investimentos na implantação de
rede de água e esgoto, que trazem qualidade de vida
para a região e permitem o controle e a prevenção
de doenças. Somadas às realizações na área de saúde, essas obras exigiram investimento de cerca de
R$ 400 milhões.

Ainda em 2013 foram concluídos pela Norte Energia os sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem superficial nas localidades de Belo Monte
(município de Vitória do Xingu) e Belo Monte do
Pontal (município de Anapu), bem como os sistemas de abastecimento de água por captação profunda. Conforme determinação do IBAMA, a Norte
Energia deverá implementar sistemas complementares de abastecimento de água, considerando captação superficial – as obras relativas a esses sistemas
estão previstas para 2014.

Entre as obras de saneamento realizadas em 2013,
destacam-se os sistemas de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário que começaram a ser
implantados pela Norte Energia, a partir do mês
de agosto, na cidade de Altamira. Ao final do ano,
mais de 50% das redes desses sistema haviam sido
executadas, abrangendo 15 bairros. Além disso,
encontrava-se em andamento a implantação de reservatórios de água apoiados, de estações elevatórias de esgoto e da estação de tratamento de esgoto,
bem como a ampliação da estação de tratamento
de água existente no município. Ainda na cidade
de Altamira, a Norte Energia, em 2013, concluiu as
obras para remediação do lixão existente e encerrou o ano com mais de 80% de avanço na implantação do aterro sanitário, hoje em operação.

Tanto na localidade de Belo Monte quanto na de
Belo Monte do Pontal, a Norte Energia, ao longo de
2013, solucionou o problema da destinação inadequada dos resíduos sólidos. Agora, os resíduos gerados na Vila de Belo Monte são destinados ao aterro
sanitário implantado pela Companhia em Vitória do
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Os casos de malária
foram reduzidos
em 86% na área de
influência direta da
UHE Belo Monte

complexidade. A construção em andamento é resultado do acordo entre a Companhia, a Secretaria
de Saúde do Pará e a Prefeitura. Além do hospital, a
população de Altamira recebeu, em agosto, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Brasília, com capacidade
para realizar até 180 mil atendimentos por ano em
seus sete consultórios, contando, para tanto, com
três médicos, dois ortodontistas e dois enfermeiros.

Xingu. Essa solução atendeu à solicitação feita pela
Prefeitura Municipal ao IBAMA, propondo a substituição de um aterro sanitário específico para a Vila
de Belo Monte pela doação de equipamentos para a
operação do aterro localizado na cidade de Vitória
do Xingu. No caso de Belo Monte do Pontal, a Norte Energia ainda aguarda posicionamento do Poder
Público Municipal de Anapu quanto à construção
de aterro que atenda à localidade.

Também em 2013 a Norte Energia reformou, com
recursos do Plano de Desenvolvimento Regional
Sustentável do Xingu (PDRSX), o Hospital Municipal de Uruará e deu início, em Anapu, ao projeto
de reforma e de ampliação do hospital. Em Senador
José Porfírio, o hospital foi reformado com recursos do Ministério da Saúde e parcialmente equipado
pela Norte Energia.

Saúde pública
Na área de saúde pública, a Norte Energia investe,
desde 2011, no Plano de Ação para Controle da Malária (PACM). Os casos da doença nos cinco municípios que constituem a área de influência direta
da UHE Belo Monte em termos sociais e econômicos, acrescidos de Pacajá, tiveram redução de 86%
em 2013, se comparados com os casos de 2011, de
acordo com dados do Sistema de Informação do
Ministério da Saúde. A redução é consequência de
um conjunto de ações previstas no PACM, que conta
com recursos de cerca R$ 36 milhões da Norte Energia, os quais serão aplicados até 2016.

Os municípios contam, ainda, com 27 Unidades de
Saúde construídas e equipadas, inclusive com consultórios odontológicos completos, totalizando cerca de R$ 15 milhões em investimentos realizados
pela Companhia. São quatro em Altamira, seis em
Vitória do Xingu, sete em Anapu, cinco em Senador
José Porfírio e cinco em Brasil Novo.

A Norte Energia também investe na construção e na
reforma de hospitais. Em abril de 2013 teve início
a obra do Hospital Geral de Altamira, que terá 100
leitos para atendimento a casos de alta e de média

Das 91 obras de saúde inicialmente previstas, 25 ainda estão sob análise da Norte Energia, a fim de verificar a efetiva necessidade de sua implantação para
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É com base no PBA-CI, por exemplo, que a
Companhia tem como ação prioritária o investimento na saúde indígena, tendo como objetivo fortalecer a rede de atendimento oferecida a
essas comunidades. Para isso, várias ações estão
previstas, destacando-se:

fazer frente aos impactos gerados pela UHE Belo
Monte – derivados do contingente populacional
atraído pelas obras. Cabe destacar, nesse sentido, que o IBAMA vem atestando, ao avaliar os
relatórios semestrais de andamento do PBA e de
atendimento de condicionantes, que as análises
da Norte Energia mostram-se suficientes para
subsidiar, quando necessário, a adoção de medidas preventivas frente a esses impactos, anuindo, portanto, com os resultados do Programa de
Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos
que vem sendo executado pela Companhia.

•
•
•
•
•

Além da infraestrutura na área de saúde, as condicionantes do PBA também preveem a construção e a reforma de escolas nos cinco municípios
com influência direta da Usina. Em 2013 a Norte
Energia investiu R$ 13 milhões na construção de
nove escolas já concluídas e formalmente entregues à comunidade. Ao final do ano, outras cinco
estavam em andamento, quatro em contratação
das obras e nove na fase de elaboração do projeto.

A construção de postos de saúde indígena;
A reforma do Distrito Sanitário Especial Indígena Xingu;
A aquisição de equipamentos para a Casa da
Saúde Indígena;
A doação de veículos e embarcações; e
A disponibilização de leitos para indígenas
no Hospital São Rafael.

Com as demandas da Funai, da Secretaria Especial de Atenção de Saúde Indígena e do Distrito
Especial de Saúde Indígena de Altamira, as atividades iniciadas em 2013 promovem a reestruturação, prevenção e controle de doenças nas aldeias.
Entre essas ações destaca-se a formação dos agentes
indígenas de saúde e de saneamento – membros
das comunidades treinados para orientar e multiplicar conhecimentos sobre ações preventivas e
identificação de doenças.

Comunidades indígenas
Outro destaque em 2013 das ações de gestão
social da Companhia foi a aprovação, pela Fundação Nacional do Índio (Funai), do Plano Operativo do Projeto Básico Ambiental do Componente Indígena (PBA-CI), o que possibilitou o
início de suas atividades. Composto por um Plano e 10 Programas, o PBA-CI promoverá ações
de apoio à saúde e à educação escolar indígena,
ao fortalecimento institucional das associações
indígenas, à comunicação, às atividades produtivas com o desenvolvimento de projetos de subsistência e geração de renda, à gestão territorial
indígena, ao patrimônio cultural e à supervisão
ambiental. Todas essas ações serão executadas
em 11 terras indígenas e uma Área Indígena,
abrangendo mais de 5 milhões de hectares e
contemplando nove etnias, onde vivem cerca de
3 mil índios, distribuídos em 34 aldeias.

Outra ação que envolve o PBA-CI é a construção,
dentro das aldeias, dos sistemas de abastecimento
de água potável. Os sistemas, cuja construção teve
início em 2012 e está em andamento, permitem
a distribuição de água encanada em cada aldeia.
Poços com cerca de 200 metros de profundidade
foram abertos em cada localidade para que a água
captada esteja dentro dos padrões internacionais
de qualidade e consumo. O modo de captação de
água segue as orientações técnicas estabelecidas
pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI).
Assim, quando necessário, para a captação de
água superficial prevê-se a instalação de sistemas
de tratamento da água.
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Veículos doados à Secretaria de Segurança Pública do Pará

Segurança
Focada na minimização dos impactos causados pela obra no cotidiano dos
municípios de entorno, a Norte Energia
destinou R$ 42,4 milhões em 2013 à segurança pública. Esse valor soma-se aos
R$ 8,3 milhões já investidos desde o início da obra. Além da construção de uma
unidade prisional em Vitória do Xingu,
esses recursos foram destinados à melhoria das condições de atuação da Polícia
Militar e da Polícia Civil, bem como a
um convênio firmado, também em 2013,
com a Força Nacional de Segurança.

Visitas à obra
Reafirmando seu compromisso de transparência e oferecendo oportunidade a
inúmeras pessoas, a Norte Energia promove visitações às obras da UHE Belo

Monte, convidando setores da sociedade
e também atendendo a pedidos de diferentes segmentos da comunidade. Em
2013, além dos órgãos de fiscalização e
controle envolvidos na obra – tais como
IBAMA, Secretaria Estadual de Meio
Ambiente, Ministério do Trabalho e Ministério Público, entre outros –, estiveram
no canteiro de obras da UHE Belo Monte
diversos parlamentares, por meio de Comissões Especiais do Senado, da Câmara
dos Deputados e da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, além de prefeitos e
vereadores dos municípios paraenses.
Grupos de pesquisadores, representantes de entidades do terceiro setor e
jornalistas de diversos veículos de comunicação nacionais e internacionais
também foram recebidos pela Norte
Energia, tendo, assim, oportunidade de
conhecer melhor a obra e os programas
socioambientais desenvolvidos.
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6.

DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO

A Norte Energia, neste período de construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte,
investe quantias significativas em ações de organização, desenvolvimento e pré-operação, que, de acordo com as estimativas e projeções, deverão ser compensados pelas receitas geradas por operações futuras. Desde o início do projeto, em
2010, a Companhia já investiu R$ 13,3 bilhões. Apenas em 2013, esse valor foi de
R$ 6,2 bilhões, 39,3% superior ao investido em 2012 (R$ 4,4 bilhões).
Os gráficos a seguir apresentam a evolução dos investimentos da Norte Energia
em 2013, bem como a decomposição desse investimento ao longo do ano e durante todo o projeto, desde 2010.

Sítio Belo Monte
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INVESTIMENTO MENSAL EM 2013
VALORES EM R$ MILHÕES

INVESTIMENTO (Capex)

DECOMPOSIÇÃO EM 2013 (R$ MILHÕES)

4.154

84

2

636

771

544

13.327

7.136

Imobilizado
2012

Obras
Civis

Estudos e
Socioambiental Sistema de
Engenharia do
Transmissão
Proprietário
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Fornecimento e
Montagem de
Equipamentos

Outros
Investimentos

Imobilizado
2013
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INVESTIMENTO (Capex)

ACUMULADO DO PROJETO (R$ MILHÕES)
1.938
1.4875
8.354

1.153

13.327

Outros
Investimentos

Imobilizado
2013

75

390

0
Imobilizado
julho 2010

Obras
Civis

Estudos e Socioambiental Sistema de
Engenharia
Transmissão
do Proprietário

Fornecimento
e Montagem
de Equipamentos

O prejuízo líquido consolidado da Norte Energia foi de R$ 41,7 milhões em 2013, resultado 9% superior ao de
2012 (R$ 38,3 milhões). Os gráficos a seguir apresentam os principais índices do desempenho financeiro da
Norte Energia em 2013 e no acumulado de 2010 a 2013.

RESULTADO ACUMULADO 2013
(EM R$ MILHÕES)
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RESULTADO ACUMULADO 2010-2013
(EM R$ MILHÕES)

O prejuízo acumulado da Norte Energia reflete a fase pré-operacional da Companhia com
realizações de investimentos necessários à formação do ativo principal UHE Belo Monte. As
despesas operacionais são gastos com as áreas “meio” da Companhia. O resultado financeiro
é composto pelas receitas das aplicações deduzidas das despesas financeiras formadas basicamente pelos encargos dos empréstimos e financiamentos.
O gráfico ao lado apresenta o resultado líquido ao longo de 2013.
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PREJUÍZO LÍQUIDO 2013
(EM R$ MILHÕES)

Resultado financeiro
As receitas financeiras resultam basicamente das aplicações financeiras (fundos de investimento em renda fixa e títulos emitidos por instituições financeiras confiáveis). As despesas
financeiras compreendem os encargos da dívida provenientes de empréstimo concedido
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de Nota Promissória.
Considerando que os empréstimos e financiamentos junto ao BNDES, os quais somavam
R$ 9,8 bilhões em 2013, são integralmente vinculados à construção da unidade geradora
de energia elétrica, os encargos incorridos estão sendo contrapostos, mensalmente, com as
receitas financeiras (recursos de empréstimos aplicados temporariamente), de forma que
as despesas superam as receitas, gerando capitalização, mensalmente, no imobilizado em
construção, conforme disciplina o Comitê de Pronunciamentos Contábeis–CPC’s 20 e 27.
Os resultados contábeis e financeiros apresentados neste Relatório estão de acordo com as
novas normas de contabilidade, dentro do processo de harmonização das normas contábeis
brasileiras às normas internacionais (IFRS).
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7.

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Norte Energia S.A.
31 de dezembro de 2013
com Relatório dos Auditores Independentes
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da
NORTE ENERGIA S.A.
Brasília - DF

nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências
éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança
razoável de que as demonstrações 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.

Examinamos as demonstrações financeiras da Norte Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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.

Responsabilidade da
Administração sobre as
demonstrações financeiras

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Companhia.

A Administração da Companhia é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
– IASB, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos
auditores independentes

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela Administração,
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações financeiras com base em

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Opinião
Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Norte 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 normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board – IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase - Fase pré-operacional
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1 às demonstrações financeiras, a Companhia vem despendendo quantias significativas em custos de organização, desenvolvimento e pré-operação, os quais,
de acordo com as estimativas e projeções, deverão ser absorvidos pelas receitas de operações futuras.
A conclusão das obras de construção da Usina, e consequente início das operações e geração de tais
receitas, por sua vez, dependem da capacidade da Companhia em continuar cumprindo o cronograma
de obras previsto, bem como a obtenção dos recursos financeiros necessários, seja de seus acionistas
ou de terceiros.

Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em
31 de dezembro de 2013, preparada sob responsabilidade da Administração da Companhia, cuja
apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e considerada
informação suplementar para as companhias de capital fechado e IFRS, que não requerem a apresentação da DVA.
Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente
e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Brasília, 20 de janeiro de 2014.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Wagner dos Santos Júnior
Contador CRC-1SP216386/O-1-S-DF
Aderbal Alfonso Hoppe
Contador CRC-1SC020036/O-8-T-SP-S-DF
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NORTE ENERGIA S.A.
Balanços patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em milhares de reais)

ATIVO

NOTA

31/12/2013

31/12/2012

Caixa e equivalentes de caixa

4

965.344

62.892

Aplicações financeiras

5

832.180

147.730

12.608

8.486

Circulante

Tributos a recuperar
Despesas antecipadas

6

27.967

28.222

Depósitos judiciais e cauções

9

30.672

-

620

283

1.869.391

247.613

6

57.906

51.246

16.b

48.753

28.100

4.740

-

9

22.781

383

Imobilizado

7

13.153.111

6.969.397

Intangível

8

173.769

166.554

Total do ativo não circulante

13.461.060

7.215.680

Total do ativo

15.330.451

7.463.293

Outros créditos
Total do ativo circulante

Não circulante
Despesas antecipadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais e cauções
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PASSIVO

NOTA

31/12/2013

31/12/2012

Fornecedores

10

598.371

388.887

Partes relacionadas

14

-

763

13.b

-

1.028.475

Provisões

12

6.692

-

Outras contas a pagar

11

55.641

21.396

660.704

1.439.521

13.a

10.298.610

3.139.774

8

163.649

154.761

10.462.259

3.294.535

4.300.010

2.780.010

(92.522)

(50.773)

Total do patrimônio líquido

4.207.488

2.729.237

Total do passivo e patrimônio líquido

15.330.451

7.463.293

Circulante

Empréstimos e financiamentos

Total do passivo circulante

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Uso do Bem Público (UBP)
Total do passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital social integralizado

15

Prejuízos acumulados

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NORTE ENERGIA S.A.
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em milhares de reais, exceto resultado por ação)

NOTA

31/12/2013

31/12/2012

Administrativas

17

(59.772)

(57.116)

Outras despesas operacionais

18

(1.991)

-

42

-

(61.721)

(57.116)

Despesas operacionais

Outras receitas operacionais
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro

Resultado financeiro
Receitas financeiras

19

90.858

48.419

Despesas financeiras

19

(91.539)

(48.743)

(681)

(324)

(62.402)

(57.440)

20.653

19.108

(41.749)

(38.332)

4.300.010

2.780.010

(0,0115)

(0,02020)

Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos

16.a

Prejuízo do exercício
Quantidade média de ações disponíveis no exercício

(em lotes de mil)

Prejuízo básico e diluído por ação atribuível aos
acionistas da Companhia durante o exercício (em R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NORTE ENERGIA S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em milhares de reais)

Prejuízo do exercício

31/12/2013

31/12/2012

(41.749)

(38.332)

-

-

(41.749)

(38.332)

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NORTE ENERGIA S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em milhares de reais)
Capital
social integralizado

Prejuízos
acumulados

Total do
patrimônio líquido

1.460.010

(12.441)

1.447.569

julho de 2012

300.000

-

300.000

outubro de 2012

550.000

-

550.000

novembro de 2012

470.000

-

470.000

-

(38.332)

(38.332)

2.780.010

(50.773)

2.729.237

março de 2013

600.000

-

600.000

maio de 2013

370.000

-

370.000

novembro de 2013

550.000

-

550.000

-

(41.749)

(41.749)

4.300.010

(92.522)

4.207.488

Saldo em 31 de dezembro de 2011
Integralizações de capital:

Prejuízo do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2012

Integralizações de capital:

Prejuízo do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2013

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NORTE ENERGIA S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em milhares de reais)
Nota

2013

2012

(62.402)

(57.440)

Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes do prejuízo de itens sem desembolso de caixa:
7 e 8

3.486

1.289

Custo líquido dos imobilizados baixados

7

10.127

-

Provisões

12

6.692

-

15.349

(29.205)

(26.748)

(85.356)

7.696

9.654

(6.405)

(7.741)

(22.735)

(604)

1.006

(4.146)

Depreciação e amortização

Resultado financeiro
Prejuízo ajustado
Variações em ativos e passivos das atividades operacionais:

Tributos a recuperar
Despesas antecipadas

6

Outros créditos
Fornecedores - materiais e serviços em geral
Outras contas a pagar

34.245

5.099

Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

(12.941)

(83.094)

Fluxos de caixa das atividades de investimento:
Aumento de imobilizado (excluindo juros capitalizados não liquidados)

7

(5.800.184)

(4.173.208)

Aumento de ativos intangíveis (excluindo bens de utilização
pública)

8

(805)

(8.118)

(625.891)

529.593

(30.672)

-

(6.457.552)

(3.651.733)

208.478

204.212

13 e 14

(1.035.814)

(3.914.996)

Captações de empréstimos e financiamentos

13

6.680.281

5.937.882

Integralização de capital

15

1.520.000

1.320.000

Aplicações financeiras
Cauções

9.a

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
Fornecedores - construção da UHE Belo Monte
Pagamentos de empréstimos e partes relacionadas

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

7.372.945

3.547.098

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

902.452

(187.729)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

62.892

250.621

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

965.344

62.892

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NORTE ENERGIA S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em milhares de reais)

31/12/2013

31/12/2012

20.653

19.108

(827)

(698)

Serviços de terceiros

(16.535)

(16.807)

Outros

(8.096)

(6.107)

Depreciação e amortização

(3.486)

(1.289)

Valor adicionado recebido em transferência - receitas financeiras

90.858

48.419

Outros resultados operacionais

(1.949)

-

Valor adicionado a distribuir

80.618

42.626

25.324

25.836

Aluguéis

5.504

6.379

Despesa financeira

91.539

48.743

(41.749)

(38.332)

80.618

42.626

Crédito fiscal diferido
Insumos adquiridos de terceiros
Material

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos (inclui remuneração dos administradores)
Remuneração de capitais de terceiros

Prejuízo do exercício
Valor adicionado distribuído
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NORTE ENERGIA S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

data de início do enchimento do reservatório está prevista para 15 de dezembro de 2014 e as demais conforme cronograma estabelecido no Contrato de Concessão, estando em pleno funcionamento em 2019. Os
gastos incorridos na fase pré-operacional são acumulados nas Ordens de Imobilização nas rubricas específicas do imobilizado em curso, desde que diretamente
vinculados ao empreendimento. Tais gastos contemplam os custos de aquisição e os encargos financeiros dos financiamentos identificados com a aquisição
dos ativos, conforme disciplinado pelos CPCs 20 e 27
(Nota 2.5).

A Norte Energia S.A. (“Companhia”) é uma Sociedade
de Propósito Específico, de capital fechado, constituída
em 21 de julho de 2010. A Companhia é controlada
por meio de Acordo de Acionista (“Acordo”), do qual
todos os acionistas fazem parte, conforme disposto no
artigo 118 da Lei nº 6.404/76. Os acionistas constituíram a Companhia com propósito específico de conduzir todas as atividades necessárias à implantação, à
operação, à manutenção e à exploração da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (“UHE Belo Monte”), no Rio
Xingu, localizada no Estado do Pará, e das instalações
de transmissão de interesse restrito à central geradora.
A sede da Companhia está localizada no Setor Comercial Norte, quadra 4, bloco B, salas 904 e 1004, Centro
Empresarial Varig, Asa Norte, Brasília - DF.

Conforme Nota 13, em novembro de 2012, o Banco
Nacional de Desenvolvimento e Social (“BNDES”)
aprovou financiamento de longo prazo no valor de
R$22.500.000, sendo que no dia 28 de dezembro de
2012, a Companhia recebeu R$3.137.882 relativos à 1ª
parcela do financiamento. O recurso proveniente dessa
primeira liberação (parcela direta) foi utilizado integralmente para pagamento da comissão de estruturação da dívida (BNDES), como também para quitação
do 1º empréstimo-ponte no valor de R$1.215.000 (inclui juros e principal), e do 2º empréstimo-ponte com
BNDES, cujos repasses haviam sido feitos por intermédio do Banco ABC Brasil S.A. e da Caixa Econômica
Federal, nos valores de R$319.000 e R$1.594.000 (ambos os valores incluem juros e principal), respectivamente. Em 2 de janeiro de 2013, a Companhia recebeu
a 1ª parcela indireta no valor de R$2.091.921, repas-

Em 26 de agosto de 2010, a Companhia assinou Contrato de Concessão nº 001/2010 com a União através
do MME - Ministério de Minas e Energia, para exploração dos serviços de geração de energia elétrica, cujo
prazo é de 35 anos a partir da assinatura do referido
contrato. Ainda de acordo com o referido contrato,
70% da energia assegurada será destinada ao mercado
regulado, 10% para os autoprodutores e 20% destinada
ao mercado livre (“ACL”).
Considerando o cumprimento integral do cronograma
da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), a
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plando as atividades a serem desenvolvidas dentro
dos sítios construtivos de Belo Monte, Pimental,
do Canal e Bela Vista, compreendendo a construção de barragens, diques, casas de força, canal de
derivação, vertedouro, tomada de água principal,
sistema de transposição de embarcações e sistema
de transposição de peixes. Essa licença compreende, ainda, as seguintes atividades associadas ao
empreendimento, conforme Relatório do Processo de Licenciamento: implantação das linhas de
transmissão para fornecimento de energia aos
quatro sítios construtivos; linhas de transmissão
que escoarão a energia a ser gerada pelas casas de
força principal e complementar até as SEs Xingu e
Altamira, respectivamente; canteiro de obras dos
sítios Pimental, Bela Vista, Belo Monte e do Canal; jazidas minerais e áreas de bota-fora associadas à construção das obras principais; e estradas
secundárias de acesso aos canteiros e às frentes de
obra da usina.

sados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco
BTG Pactual. Parte do recurso foi utilizada para
liquidação antecipada das notas promissórias - 2ª
emissão, no montante R$1.035.051.
Em maio, junho, agosto e dezembro de 2013 foram
liberadas a segunda, terceira e quarta parcela do financiamento de longo prazo. O total das referidas
liberações foi de R$4.588.360 (Nota 13).
A Companhia ainda dependerá de quantias significativas em custos de organização, desenvolvimento e
pré-operação para conclusão da Usina Hidrelétrica,
as quais, de acordo com as estimativas e projeções,
deverão ser absorvidas pelas receitas de operações
futuras. A Companhia possui capital social subscrito no total de R$6.000.000 (Nota 15), sendo que as
subscrições e integralizações ocorrem por deliberação do Conselho de Administração.
A garantia física de energia da UHE para o exercício
em que as unidades geradoras forem instaladas é de
4.418,9 MW médios para a casa de força principal e de
152,1 MW médios para a casa de força complementar.

Em função de manifestações de representações de
comunidades da região da construção do empreendimento ocorreram paralisações nas obras. Essas paralisações não prejudicaram o cronograma
final da obra. Estão em fase de discussão, entre a
Companhia e os fornecedores, eventuais impactos
nos custos do empreendimento.

Coube ao Governo regular a exploração, pela Companhia, do potencial de energia hidráulica no Rio
Xingu, Município de Vitória do Xingu, Estado do
Pará, denominada Usina Hidrelétrica Belo Monte,
com potência instalada mínima de 11.000 MW, na
casa de força principal, e 233,1 MW, na casa de força
complementar.

A Companhia tem utilizado estratégias de alocação
de mão de obra e de equipamentos, nos diversos
canteiros, de forma a minimizar possíveis atrasos e
garantir o cronograma do empreendimento.

Em 6 de junho de 2011, o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(“IBAMA”) concedeu Licença de Instalação, contem-

Os dados não financeiros incluídos nesta demonstração financeira tais como, geração de energia
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de julgamento e possuem maior complexidade, bem
como as áreas nas quais premissas e estimativas são
significativas para as demonstrações financeiras, estão
divulgadas na Nota 3.

em MW e aspectos qualitativos para determinar a
cobertura de seguros, não foram auditados.
As demonstrações dos fluxos de caixa do exercício anterior foram reclassificadas em alguns itens, não relevantes, para melhor comparabilidade com as demonstrações deste exercício.

2.2. Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em
milhares de Reais, que é a moeda funcional da Companhia,
exceto quando de outra forma indicado.

A diretoria da Companhia autorizou a conclusão das
demonstrações financeiras em 20 de janeiro de 2014.

2.3. Caixa e equivalentes de
caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa e títulos
privados de instituições financeiras de primeira linha,
de curto prazo com alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS
POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação e apresentação destas demonstrações financeiras
estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

2.4. Aplicações financeiras

Aplicações financeiras da Companhia são classificadas
como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado. A Companhia determina a classificação dos seus
ativos financeiros no momento do seu reconhecimento
inicial, quando ele se torna parte das disposições contratuais do instrumento.

2.1. Base de preparação

As demonstrações financeiras da Companhia estão
sendo apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”) e validadas
pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), bem
como em conformidade com as normas internacionais
de contabilidade (“IFRS”), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”).

2.5. Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo de aquisição ou construção, que inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados, e está em fase pré-operacional. Os custos
de empréstimos, deduzidos das receitas financeiras
inerentes a esses recursos e vinculados ao empreendimento, são capitalizados durante o exercício em
que as atividades relacionadas ao desenvolvimento
estiverem sendo executadas, conforme disciplinam
os CPCs 20 e 27.

A preparação das demonstrações financeiras requer o
uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da Administração da
Companhia no processo de aplicação das suas políticas contábeis. Aquelas áreas que requeiram maior nível
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Os custos subsequentes serão incluídos no valor
contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos
futuros associados ao item e que o custo do item
possa ser mensurado com segurança.

torná-los prontos para serem utilizados, amortizados durante sua vida útil estimável.

Tendo em vista a fase pré-operacional em que se
encontra a Companhia, tanto a vida útil quanto o
eventual valor residual dos ativos relacionados à
Usina Hidrelétrica ainda não foram estabelecidos
para fins de reconhecimento da depreciação dos
bens. Os demais bens do imobilizado estão sendo
depreciados de acordo com suas estimativas de vidas úteis mencionadas na Nota 7.

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a
pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo
classificadas no passivo circulante se o pagamento for
devido no exercício de até 12 meses (quando aplicável).
Elas são, inicialmente, reconhecidas ao valor da fatura
correspondente e trazidas a valor presente quando for
o caso.

Os gastos associados à manutenção de softwares são
reconhecidos como despesa, conforme incorridos.

2.7. Fornecedores

2.8. Empréstimos e
financiamentos

2.6. Intangível

Ativos intangíveis com vidas úteis definidas, adquiridos separadamente, são registrados ao custo,
deduzido da amortização e das perdas por redução
ao valor recuperável acumuladas. A amortização é
reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos.

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos,
inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre
os valores captados (líquidos dos custos da transação) e
o valor de liquidação é reconhecida na demonstração
do resultado durante o exercício em que os empréstimos estejam em aberto, ou capitalizados (conforme o
caso), utilizando o método da taxa efetiva de juros.

Os montantes relacionados ao Uso do Bem Público (UBP) foram determinados com base no valor
presente do fluxo de pagamentos desse direito de
exploração do potencial hidráulico. A amortização
será iniciada quando da entrada em operação da
Usina.

Os empréstimos e financiamentos são classificados
como passivo circulante e não circulante, caso a Companhia tenha o direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data
do balanço.

Os softwares corporativos são capitalizados com
base nos custos incorridos para aquisição e para
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2.11. Capital social

Os custos de empréstimos e financiamentos, diretamente relacionados com a aquisição ou construção de
um ativo que requeira um tempo significativo para ser
concluído para fins de uso, são capitalizados de forma
líquida como parte do custo do correspondente ativo.
Todos os demais custos de empréstimos e financiamentos são registrados em despesa no exercício em
que ocorrerem. Custos de empréstimos e financiamentos compreendem juros e outros custos incorridos por
uma entidade em conexão ao empréstimo.

O capital social é todo composto por ações ordinárias
não incorrendo custo na emissão.

2.12. Imposto de renda e
contribuição social corrente
e diferido

Os encargos de imposto de renda e contribuição
social do exercício compreendem o imposto corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto
na proporção em que estiverem relacionados com
itens reconhecidos no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também
é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.

2.9. Outras contas a pagar

Outras contas a pagar são provisões reconhecidas
quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de
um evento passado; é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação
e uma estimativa confiável do valor da obrigação
possa ser feita. As provisões são apresentadas no balanço patrimonial e na demonstração de resultado.

O imposto de renda e contribuição social corrente
são calculados com base nas leis fiscais, ou substancialmente promulgados, na data do balanço. A
Administração avalia, periodicamente, as posições
assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriadas, com base nos valores estimados de pagamento
às autoridades fiscais.

Esta rubrica compreende, principalmente, os tributos e contribuições a recolher e obrigações estimadas da folha de pagamento.

2.10. Demais ativos e passivos
circulantes e não circulantes

São apresentados ao valor de custo ou de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Quando requerido, os elementos de ativos e passivos decorrentes de operações
de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os
demais ajustados quando houver efeito relevante.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre os prejuízos fiscais acumulados e base negativa da contribuição social, assim como sobre as
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diferenças temporárias (quando aplicável), decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e
passivos e seus valores contábeis nas demonstrações
financeiras. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são determinados usando alíquotas de
imposto promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for
realizado ou quando o imposto diferido passivo for
liquidado.

com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
tecnológicas que possam indicar deterioração
ou perda de seu valor recuperável. Quando tais
evidências forem identificadas e o valor contábil
líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável, quando
aplicável. O valor recuperável de um ativo ou de
determinada unidade geradora de caixa é definido
como sendo o maior entre o valor em uso e o valor
líquido de venda.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos
ativos são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja
disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser usadas.

2.15. Resultado por ação

O cálculo básico do resultado por ação é feito por
meio da divisão do resultado líquido do exercício,
atribuído aos detentores de ações ordinárias, pela
quantidade média ponderada de ações ordinárias
disponíveis durante o exercício. O resultado básico por ação equivale ao resultado por ação diluído,
haja vista que não há instrumentos financeiros com
potencial dilutivo.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos
ativos e passivos são compensados quando há um
direito exequível legalmente de compensar os ativos
fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos
e passivos se relacionam com os impostos de renda
incidentes pela mesma autoridade tributável sobre
a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis em que há intenção de liquidar os saldos em
uma base líquida.

2.16. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros da Companhia incluem, principalmente:
(a) Caixa e equivalentes de caixa: apresentados
ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil.

2.13. Receita financeira

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.

(b) Aplicações financeiras: o valor de mercado
está refletido nos valores registrados nos balanços patrimoniais. As aplicações financeiras
estão classificadas pelo valor justo por meio de
resultado (Nota 5).

2.14. Redução do valor recuperável
dos ativos - CPC 01 (R1)

A Administração revisa o valor líquido dos ativos
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(c) Fornecedores: encontram-se reconhecidos
pelo seu custo amortizado, por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros e são classificados como empréstimos e recebíveis.

Companhia pretende adotar esses pronunciamentos
quando se tornarem aplicáveis.

(d) Empréstimos e financiamentos: o principal
propósito deste instrumento financeiro é gerar
recursos para financiar os programas de construção da Companhia e eventualmente suprir
as necessidades de seus fluxos de caixa no curto
prazo (Nota 13).

A IFRS 9, como emitida, reflete a primeira fase
do trabalho do IASB para substituição da IAS 39
e se aplica à classificação e avaliação de ativos e
passivos financeiros conforme definição da IAS
39. O pronunciamento seria inicialmente aplicado a partir dos exercícios iniciados em ou após
1º de janeiro de 2013, mas o pronunciamento
Amendments to IFRS 9 Mandatory Effective Date
of IFRS 9 and Transition Disclosures, emitido em
dezembro de 2011, postergou a sua vigência para
1º de janeiro de 2015.

(a) IFRS 9 Instrumentos Financeiros

(e) Os empréstimos e financiamentos em moeda
nacional são classificados como passivos financeiros, mensurados ao valor justo e estão contabilizados pelos seus valores atualizados de acordo
com as taxas contratadas. Os valores de mercado
destes empréstimos são equivalentes aos seus valores contábeis por se tratarem de instrumentos
financeiros com características exclusivas oriundas de fontes de financiamento específicas.

Nas fases subsequentes, o IASB abordará questões como contabilização de hedges e provisão
para perdas de ativos financeiros. A adoção da
primeira fase da IFRS 9 terá impactos na classificação e avaliação dos ativos financeiros da
Companhia, mas não impactará na classificação e avaliação dos seus passivos financeiros.
A Companhia quantificará os efeitos conjuntamente com os efeitos das demais fases do projeto
do IASB, assim que a norma consolidada final
for emitida.

(f) O valor justo de instrumentos financeiros
ativamente negociados em mercados financeiros
organizados é determinado com base nos preços
de compra cotados no mercado no fechamento
dos negócios na data do balanço, sem dedução
dos custos de transação.

2.17. Pronunciamentos emitidos,
mas que não estão em vigor
em 31 de dezembro de 2013

(b) Entidades de Investimento
(Revisões da IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27)
As revisões serão efetivas para exercícios que
se iniciam em ou após 1º de janeiro de 2014
e fornecem uma exceção aos requisitos de
consolidação para as entidades que cumprem

Os pronunciamentos e interpretações que foram
emitidos pelo IASB, mas que não estavam em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão divulgados abaixo. A
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(e) IAS 39 Renovação de Derivativos e Continuação
de Contabilidade de Hedge – Revisão da IAS 39

com a definição de entidade de investimento
de acordo com a IFRS 10. Essa exceção requer
que as entidades de investimento registrem os
investimentos em controladas pelos seus valores justos no resultado. A Companhia não espera que essas revisões sejam relevantes para
suas demonstrações financeiras.

Essa revisão ameniza a descontinuação da
contabilidade de hedge quando a renovação de
um derivativo designado como hedge atinge
certos critérios. Essas revisões passam a vigorar para exercícios iniciados em ou após 1º de
janeiro de 2014. A Administração não espera
efeitos materiais nas demonstrações financeiras na adoção deste pronunciamento.

(c) IAS 32 Compensação de Ativos e Passivos
Financeiros – Revisão da IAS 32
Essas revisões clarificam o significado de “atualmente tiver um direito legalmente exequível de compensar os valores reconhecidos” e
o critério que fariam com que os mecanismos
de liquidação não simultâneos das câmaras de
compensação se qualificassem para compensação. Essas revisões passarão a vigorar para
exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro
de 2014. A Companhia não espera que essas
revisões sejam relevantes em suas demonstrações financeiras.

3. ESTIMATIVAS E
JULGAMENTOS CONTÁBEIS
A preparação das demonstrações financeiras
requer que a Administração faça julgamentos e
estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e
passivos, bem como as divulgações de passivos
contingentes, na data-base. As estimativas e os
julgamentos contábeis são continuamente avaliados e
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

(d) IFRIC 21 Tributos
O IFRIC 21 clarifica quando uma entidade
deve reconhecer um passivo para um tributo
quando o evento que gera o pagamento ocorre.
Para um tributo que requer que seu pagamento se origine em decorrência do atingimento
de alguma métrica, a interpretação indica que
nenhum passivo deve ser reconhecido até que
a métrica seja atingida. O IFRIC 21 passa a vigorar para exercícios findos em ou após 1º de
janeiro de 2014. A Companhia não espera que
o IFRIC 21 tenha impactos materiais em suas
demonstrações financeiras.

3.1. Estimativas e premissas
contábeis

Com base em premissas, a Administração da Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente
são iguais aos respectivos resultados reais. A incerteza
relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a
resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios
futuros. Itens significativos sujeitos a essas estimativas
e premissas incluem, principalmente, a determinação
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líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos, subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa.

do valor recuperável dos ativos, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, assim como da análise dos
valores e prognósticos de perda relacionados com demandas judiciais e administrativas.

3.2. Gestão de capital

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a sua capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter
uma estrutura de capital ideal que proporcione a
maximização da criação de valor para os acionistas.
Condizente com outras Companhias do setor, a
Companhia monitora o capital com base no índice
de alavancagem financeira. Esse índice corresponde
à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Recursos em banco e em caixa

31/12/2013

31/12/2012

15

31

965.329

62.861

CDB

564.875

62.861

Operação Compromissada (a)

400.454

-

965.344

62.892

Recursos em banco e em caixa
Depósitos bancários de curto prazo

Compreendem valores em caixa ou equivalentes, aplicados em títulos emitidos por
instituições financeiras de primeira linha, com ratings de crédito atribuídos pelas
agências internacionais de rating, com alta liquidez, resgatáveis em qualquer momento sem perda efetiva.
(a) Pelo fato da Companhia ter previsão de um alto volume de desembolso no início de janeiro de
2014, optou por fazer uma operação de curto prazo com compromisso de recompra por parte do
emissor (CEF), garantindo maior rentabilidade e principalmente a isenção do IOF, garantindo na
data base um resgate sem perdas significativas.
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5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Recursos em banco e em
caixa

31/12/2013

31/12/2012

Fundo de Aplicação – CEF

397.779

64.282

Fundo de Aplicação – BTG
Pactual

434.401

83.448

832.180

147.730

ração de valor, pois são todos títulos pós-fixados
indexados à SELIC ou CDI.

A Companhia faz a maior parte da gestão de seu
caixa por meio da aquisição de cotas de Fundos
Exclusivos de Renda Fixa de Crédito Privado,
cujo regulamento atende a critérios definidos pela
gestão da Companhia, em que é permitida unicamente a aquisição de títulos de renda fixa (públicos e privados). A aquisição dos títulos privados
segue uma rígida política de crédito que permite
a aquisição de títulos emitidos por instituições de
primeira linha (Rating com Grau de Investimento - Agência Internacional). Os fundos possuem
tratamento fiscal diferenciado, pelo fato de sua
carteira ser composta por títulos de renda fixa de
longo prazo, contudo, com carência máxima de 90
dias, implicando em risco insignificante de alte-

O valor do patrimônio do fundo é resultado da
soma do saldo de cada um dos títulos que compõe
a sua carteira, sendo o valor da cota calculada pelo
administrador do fundo. O valor de mercado dos
títulos públicos na carteira do fundo é marcado a
mercado, conforme critérios estabelecidos pela
ANBIMA. Os títulos privados são avaliados a valor
de mercado por meio de metodologia de precificação, adotada pelo administrador dos fundos. A
composição da carteira dos Fundos pode ser observada na tabela abaixo:

Exposição (%)
Instituições financeiras privadas

48.59%

Instituições financeiras públicas

16.26%

Títulos públicos

35.15%
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6. DESPESAS ANTECIPADAS
31/12/2013

31/12/2012

Prêmios de seguros

85.873

79.468

Circulante

27.967

28.222

Não circulante

57.906

51.246

Risco

R$ Cobertura

Prêmio

Amort.
Mensal

Vigência

J. Malucelli

Engenharia (concessão)

1.045.996

31.867

303

08/10 a 04/19

MAPFRE (a)

Engenharia

19.967.727

223.000

1.961

08/11 a 01/21

ACE

Resp. Civil

90.000

2.800

30

03/11 a 01/19

Resp. Civil (Empregador)

10.000

3.500

37

03/11 a 01/19

Seguradora

MAPFRE

(a) Seguro de risco de engenharia, contratado com a Mapfre Seguradora S.A., com limite de cobertura de R$19.967.727, prêmio de
R$223.000 e vigência de 31 de agosto de 2011 a 31 de janeiro de 2021.

7. IMOBILIZADO
31/12/2013

31/12/2012

Descrição

Taxa média anual
de depreciação

Custo

Depreciação

Valor
líquido

Valor líquido

Imobilizado em serviço

8,3% a.a.

21.478

(2.462)

19.016

10.806

Geração

12.277

(594)

11.683

1.180

Administração

9.201

(1.868)

7.333

9.626

Imobilizado em curso

13.134.095

-

13.134.095

6.958.591

Geração

13.134.095

-

13.134.095

6.958.591

13.155.573

(2.462)

13.153.111

6.969.397
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Movimentações 2012

Saldos em
31/12/2011

Adições

Baixa

Transferências

Saldos em
31/12/2012

Geração em Serviço
Edificações, obras civis e benfeitorias

-

-

-

280

280

18

4

-

835

857

Veículos

-

-

-

75

75

Móveis e Utensílios

-

-

-

2

2

18

4

-

1.192

1.214

-

(4)

-

-

(4)

(1)

(26)

-

-

(27)

-

(3)

-

-

(3)

(1)

(33)

-

-

(34)

Terrenos

54.469

215.555

-

(2.916)

267.108

Reservatório, barragens e adutoras

59.160

1.374.590

-

236.932

1.670.682

Edificações, obras civis e benfeitorias

501.685

458.448

-

(412.620)

547.513

Máquinas e Equipamentos

27.714

69.984

-

69

97.767

Veículos

-

-

-

-

-

Móveis e utensílios

-

-

-

-

-

342.605

1.792.915

-

186.207

2.321.727

1.382.581

485.703

-

(4.820)

1.863.464

162.971

-

-

(1.581)

161.390

Máquinas e Equipamentos

(-) Depreciação Acumulada
Edificações, obras civis e benfeitorias (a)
Máquinas e Equipamentos (a)
Veículos (a)
Geração em curso

A Ratear (d)
Adiantamento a fornecedores (c)
Estudos e projetos (b)
Depósitos Judiciais (e)

422

28.647

-

(129)

28.940

2.531.607

4.425.842

-

1.142

6.958.591

Edificações, obras civis e benfeitorias (f)

1.379

-

-

1.623

3.002

Máquinas e Equipamentos

2.090

105

-

3.305

5.500

Móveis e Utensílios

1.717

59

-

322

2.098

5.186

164

-

5.250

10.600

Edificações, obras civis e benfeitorias (f)

(32)

(94)

-

-

(126)

Máquinas e Equipamentos

(97)

(554)

-

-

(651)

Móveis e Utensílios

(77)

(120)

-

-

(197)

(206)

(768)

-

-

(974)

Edificações, obras civis e benfeitorias

2.929

261

-

(3.190)

-

Máquinas e Equipamentos

2.624

1.360

-

(3.984)

-

201

209

-

(410)

-

5.754

1.830

-

(7.584)

-

2.542.358

4.427.039

-

-

6.969.397

Administração em Serviço

(-) Depreciação Acumulada

Administração em Curso

Móveis e Utensílios
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Movimentações 2013

Adições

Baixa

Transferências

Saldos em
31/12/2013

Edificações, obras civis e benfeitorias

-

-

2.938

3.218

Máquinas e Equipamentos

-

-

5.400

6.257

Veículos

-

-

2.722

2.797

Móveis e Utensílios

-

-

3

5

-

-

11.063

12.277

Geração em Serviço

(-) Depreciação Acumulada
Edificações, obras civis e benfeitorias (a)

(91)

-

-

(95)

Máquinas e Equipamentos (a)

(164)

-

-

(191)

Veículos (a)

(305)

-

-

(308)

(560)

-

-

(594)

78.031

-

-

345.139

3.453.285

-

-

5.123.967

Edificações, obras civis e benfeitorias

357.098

-

(2.938)

901.673

Máquinas e Equipamentos

121.495

-

(5.386)

213.876

2.723

-

(2.723)

-

1

-

(1)

-

1.744.887

-

-

4.066.614

430.722

-

-

2.294.186

-

-

-

161.390

Geração em curso
Terrenos
Reservatório, barragens e adutoras

Veículos
Móveis e utensílios
A Ratear (d)
Adiantamento a fornecedores (c)
Estudos e projetos (b)
Depósitos Judiciais (e)

6.550

(8.240)

-

27.250

6.194.792

(8.240)

(11.048)

13.134.095

-

(1.998)

-

1.004

Máquinas e Equipamentos

521

(3)

-

6.018

Móveis e Utensílios

81

-

-

2.179

602

(2.001)

-

9.201

Edificações, obras civis e benfeitorias (f)

(82)

113

-

(95)

Máquinas e Equipamentos

(797)

1

-

(1.447)

Móveis e Utensílios

(129)

-

-

(326)

(1.008)

114

-

(1.868)

-

-

-

-

15

-

(15)

-

-

-

-

-

15

-

(15)

-

6.193.841

(10.127)

-

13.153.111

Administração em Serviço
Edificações, obras civis e benfeitorias (f)

(-) Depreciação Acumulada

Administração em Curso
Edificações, obras civis e benfeitorias
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
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(a) De acordo com o CPC 27 (Ativo Imobilizado), a depreciação de ativos que geram benefícios econômicos futuros absorvidos para a produção de outros ativos deve ser capitalizada. Desta forma, a
depreciação de itens do ativo imobilizado (Geração em Serviço) reconhecida no resultado foi capitalizada para itens do ativo imobilizado (Geração em Curso). Até 31 de dezembro de 2013, a Companhia
capitalizou R$ 594 de depreciação, sendo R$ 560 no ano de 2013.
(b) Referem-se, substancialmente, aos investimentos iniciais realizados nas fases de estudo, inventário
e viabilidade realizados na UHE Belo Monte, considerados como custo da obra, estabelecidos no contrato de concessão, em consonância com as regras contábeis, societárias e regulatórias.
(c) Parte substancial dos valores classificados na rubrica de “Geração em curso” refere-se a adiantamentos feitos para a IMPSA - Wind Power Energia S.A. e Consórcio ELM (Alstom Brasil Energia e
Transporte Ltda, Andritz Hidro Inepar do Brasil S.A. e Voith Hydro Ltda.), para fornecimento de equipamentos eletromecânicos e para o Consórcio CCBM (Consórcio Construtor Belo Monte), responsável
pela obra civil da construção da Usina.
(d) A rubrica “A ratear” destina-se ao reconhecimento dos custos incorridos em benefício da obra que
não sejam passíveis de alocação direta ao respectivo bem ou direto pelo sistema de Ordem de Imobilização (ODI). A Administração entende que a alocação dos custos será realizada na iminência de
entrada em operação da usina, sendo rateados proporcionalmente aos custos diretos atribuídos a cada
ativo, salvas as particularidades e naturezas dos custos a ratear.
Composição da rubrica “A ratear”
Descrição

31/12/2012

31/12/2013

1.592.680

2.594.018

Juros capitalizados

254.599

649.264

Projetos e consultorias de engenharia

265.739

452.901

87.391

145.240

121.318

225.191

2.321.727

4.066.614

Mobilização e canteiro de obras

Encargos financeiros, comissões bancárias e seguros

Outros

(e) A rubrica destina-se ao reconhecimento dos depósitos efetuados para fins de emissão de liminar de posse, em ações
de desapropriação de áreas destinadas às imobilizações em curso, pelo sistema de Ordem de Imobilização (ODI). Em
2013 foram regularizadas ações que geraram a devolução de R$8.240.
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(f) Na rubrica “Edificações, obras civis e benfeitorias”, devido ao encerramento dos alugueis da Sala do
Ed. Varig em Brasília e do Prédio Sede de Altamira, realizou-se a baixa referente à suas benfeitorias. Os
valores de custo destas baixas foram de R$ 449 e R$ 1.436 respectivamente, sendo o total de R$ 1.885
(Nota 18).
A vida útil estimada e o método de depreciação seguem os critérios previstos na Resolução ANEEL nº 474, de
7 de fevereiro de 2012. A Administração da Companhia entende que as estimativas de vidas úteis e os métodos
de depreciação determinados pela ANEEL são adequados.
Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia não possuía bens penhorados ou bloqueados judicialmente.
Como a Companhia tomou emprestados recursos específicos para obter um ativo qualificável particular, os
custos dos empréstimos e financiamentos são diretamente atribuíveis ao ativo qualificável que podem ser
identificados prontamente. Dessa forma, a Companhia determinou o montante dos custos dos empréstimos e
financiamentos elegíveis à capitalização como sendo aqueles efetivamente incorridos sobre tais empréstimos
e financiamentos, menos qualquer receita financeira decorrente de investimentos temporários dos recursos
tomados. As referidas capitalizações tiveram início em julho de 2011. Durante o exercício findo em 31 de
dezembro de 2013, foram capitalizados R$394.665 (R$218.299 em dezembro de 2012).

8. INTANGÍVEL
8.1. Composição
Taxas anuais de
amortização

Custo

.

12.828

(3.076)

9.752

11.717

12.828

(3.076)

9.752

11.717

12.797

(3.076)

9.721

11.686

Marcas e patentes

31

-

31

31

Intangível em curso

164.017

-

164.017

154.837

Geração

163.649

-

163.649

154.761

163.649

-

163.649

154.761

368

-

368

76

368

-

368

76

176.845

(3.076)

173.769

166.554

Descrição
Intangíveis em serviço
Administração
Licença de uso de software

Uso do Bem Público (UBP)

Administração
Licença de uso de software

20% a.a
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Movimentações 2012

Movimentações 2013

Saldos em
31/12/2011

Adições

Transferências

Saldos em
31/12/2012

Adições

Transferências

Saldos em
31/12/2013

145.771

8.990

-

154.761

8.888

-

163.649

Intangível em serviço:

822

-

11.493

12.315

277

236

12.828

Marcas e patentes

31

-

-

31

-

-

31

Licença de uso de software

791

-

11.493

12.284

277

236

12.797

(-) Amortização acumulada

(77)

(521)

-

(598)

(2.478)

-

(3.076)

Intangível em curso:

3.451

8.118

(11.493)

76

528

(236)

368

Licença de uso de software

3.451

8.118

(11.493)

76

528

(236)

368

149.967

16.587

-

166.554

7.215

-

173.769

Uso do Bem Público (UBP)

Uso do Bem Público
A Companhia pagará à União o valor anual de R$16.617 em parcelas mensais equivalentes a 1/12, a partir da
operação comercial da primeira unidade geradora da UHE, atestada pela fiscalização da ANEEL, ou a partir
do início da entrega da energia objeto do CCEAR, o que ocorrer primeiro, até o 35º ano da Concessão, conforme cláusula 6ª do Contrato de Concessão. O valor da obrigação até o final da Concessão é de R$593.330.
Esta obrigação está reconhecida a valor presente (AVP) no passivo não circulante em contrapartida do ativo
intangível. Em 31 de dezembro de 2013, o montante era de R$163.649 (R$ 154.761 em dezembro de 2012),
atualizado pelo IPCA mensal e descontada a valor presente pela taxa interna de retorno do projeto.
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9. DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES
31/12/2013

31/12/2012

Cauções (a)

30.672

-

Depósito Judicial – Tributário (b)

22.773

378

8

5

53.453

383

Circulante

30.672

-

Não circulante

22.781

383

Outros

(a) Contrato de caução firmado em 15 de abril de 2013 por Norte Energia S.A., CISA Trading S.A. e Banco
BTG Pactual S.A. exigido pelo contrato de compra e venda de mercadorias por encomenda. A Companhia
celebrou em 25 de fevereiro de 2013 um contrato de compra e venda por aquisição de mercadorias importadas para o atendimento ao Termo de Cooperação Técnico-Financeiro assinado junto ao Governo do Pará
no que diz respeito às metas estabelecidas no Projeto Básico Ambiental (PBA), dentro das condicionantes da
área de segurança pública.
(b) Exigência jurídica vinculada a ação movida contra Prefeitura Municipal de Altamira, referente a
recolhimento mensal do ISS. Discussão pertinente a incidência de ISS sobre inclusão na base de cálculo dos
materiais aplicados e terceiros contratados, pelos serviços tomados junto a CCBM.

10. FORNECEDORES
Em 31 de dezembro de 2013, o grupo de fornecedores é composto por faturamento e provisões
relacionados à construção da UHE Belo Monte e a manutenção das atividades administrativas
da Companhia.
31/12/2013

31/12/2012

Consórcio Construtor de Belo Monte

503.367

344.722

Outros fornecedores de investimento

92.463

42.631

2.541

1.534

598.371

388.887

Outros fornecedores materiais e serviços
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11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Tributos retidos na fonte

Tributos a recolher
ISS (a)
INSS
PIS/COFINS/CSLL
Outros

Obrigações trabalhistas
Outros

31/12/2013

31/12/2012

1.512

1.315

46.574

14.555

38.048

10.888

2.653

1.632

918

637

4.955

1.398

7.050

5.526

505

-

55.641

21.396

(a) Conforme Nota 9 item (b) o recolhimento mensal do ISS retido do CCBM no Município de
Altamira está sendo depositado em juízo, totalizando R$ 22.773.

12. PROVISÕES
A Companhia reconheceu um passivo contingente durante o exercício de 2013 no valor
de R$ 6.692, referente à aquisição e indenizações de benfeitorias de terrenos litigiosos na
região atingida pela construção da usina. Tal provisão teve como contrapartida o grupo de
contas de imobilizado.
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13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Descrição
Empréstimos e financiamentos - BNDES (a)
Nota promissória - 2ª emissão (b)

Circulante
Não circulante

31/12/2013

31/12/2012

10.298.610

3.139.774

-

1.028.475

10.298.610

4.168.249

-

1.028.475

10.298.610

3.139.774

Os empréstimos e financiamentos estão atualizados pelos juros e encargos financeiros, determinados em cada contrato, incorridos até a data das demonstrações financeiras. Os referidos
encargos são apropriados, líquidos das receitas geradas pelas aplicações financeiras que excedem
o caixa, no ativo imobilizado, pois são decorrentes de financiamentos utilizados exclusivamente
para aquisição de imobilizado em formação (Nota 7).
(a) Empréstimos e financiamentos – BNDES
Em 2011 ocorreu: a primeira captação do empréstimo ponte (parcela direta) com o BNDES e da
nota promissória com o Banco BTG Pactual. Em 2012 ocorreu: a segunda captação do empréstimo ponte (parcela indireta) com o BNDES, através dos repasses da CEF - Caixa Econômica
Federal e do Banco ABC Brasil, e da nota promissória com o Banco BTG Pactual.
No dia 21 de novembro de 2012, o BNDES aprovou um financiamento de R$22.500.000, sendo
R$3.700.000 relativos à linha de crédito FINAME - PSI e o restante à linha de crédito do FINEM.
Parte do crédito, relativo ao FINEM, no montante de R$7.000.000, será repassada pela Caixa
Econômica Federal e outros R$2.000.000, da mesma linha de crédito, serão repassados pelo Banco de Investimentos BTG Pactual. O restante do contrato será exclusivamente obtido com o
BNDES, como detalhado a seguir:
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Empréstimo aprovado
(em milhões de R$)

Encargos
(a.a.)

Garantia

9.814,7

TJLP + 2,25%

Fiança corporativa, penhor e
recebíveis (*)

Banco BTG

2.000,0

TJLP + 2,65%

Fiança corporativa, penhor e
recebíveis (*)

Banco CEF

7.000,0

TJLP + 2,65%

Fiança corporativa, penhor e
recebíveis (*)

5,5%

Fiança corporativa, penhor e
recebíveis (*)

Financiamento de longo prazo

BNDES - FINEM - parcela direta
BNDES - FINEM - parcela indireta:

9.000,0
BNDES - PSI - parcela direta

3.685,3
22.500,0

(*) Os recebíveis serão oferecidos como garantias após a entrada em operação da UHE Belo Monte.

O crédito será destinado para implantação: UHE Belo Monte, Sistema de transmissão associado e
Investimentos do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. O contrato está dividido nos seguintes subcréditos e prazos de amortização:
Encargos (a.a.)

Início da
liberação

Início de
pagamento

Término do
pagamento

Subcrédito A

TJLP + 2,25%

dez/12

fev/17

jan/42

Subcrédito B

TJLP + 2,25%

dez/12

dez/17

jan/42

Subcrédito C

TJLP + 2,25%

abr/14

nov/18

jan/42

Subcrédito D

TJLP + 2,25%

dez/14

out/19

jan/42

Subcrédito A

TJLP + 2,65%

jan/13

fev/17

jan/42

Subcrédito B

TJLP + 2,65%

jan/13

dez/17

jan/42

Subcrédito C

TJLP + 2,65%

abr/14

nov/18

jan/42

Subcrédito D

TJLP + 2,65%

dez/14

out/19

jan/42

Subcrédito A

5,50%

dez/12

mai/17

mar/41

Subcrédito B

5,50%

set/15

out/19

mar/41

Descrição
Parcela direta – FINEM

Parcela indireta – FINEM

Parcela direta – PSI
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O crédito será posto à disposição, parceladamente, em função das necessidades para a realização do projeto.
A liberação do empréstimo iniciou em 2012 no valor de R$ 3.137.882 e
durante o exercício de 2013 foram liberadas 3 parcelas segregadas em 5 liberações nos meses de janeiro, maio, junho, agosto e dezembro totalizando
o valor de R$6.680.281.
O resumo das liberações conforme as linhas de créditos estão demonstradas na tabela abaixo:
Descrição

Valor

Liberação direto BNDES A1

1.550.643

Liberação direto BNDES B1

730.640

Liberação direto BNDES PSI A

856.599
3.137.882

Total liberações 2012
Total Juros 2012

1.892

Saldo em 2012

3.139.774

Liberação direto B1

2.154.563

Liberação direto PSI A

598.453

Liberação indireto BTG B1

961.104

Liberação indireto CEF B1

1.490.161

Liberação indireto BTG A1

328.000

Liberação indireto CEF A1

1.148.000

Total

6.680.281

liberações 2013

Total Juros 2013

478.555

Saldo em 2013

10.298.610

O contrato possui cláusula restritiva (covenant) que determina a manutenção durante todo o exercício do financiamento, índice de capitalização
(Patrimônio Líquido/Ativo Total) igual ou superior a 15% e manutenção de
índice financeiro ICD (Índice de Cobertura da Dívida), a ser calculado após
a entrada em operação da UHE, quando deverá, inclusive, ser auditado.

77

7. DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS -

31 de dezembro de 2013

O cálculo será realizado da seguinte forma:
ICSD = (A)/(B)
Sendo:
(A) Geração de caixa
(+) EBITDA
( - ) Imposto de renda
( - ) Contribuição social
(B) Serviço da dívida
(+) Amortização de principal
(+) Pagamento de juros
Até a data de aprovação destas demonstrações financeiras, a Companhia
estava adimplente com todas as obrigações contratuais.
Os vencimentos das parcelas de longo prazo do financiamento estão distribuídos como segue:
Exercícios

Valor

2017

180.667

2018

422.317

2019

422.317
9.273.309

Após 2020

10.298.610

(b) A 2ª nota promissória do Banco BTG Pactual foi liberada em agosto de
2012 e liquidada em janeiro de 2013, conforme detalhamento:
Descrição

Valor

Liberação Nota Promissória

1.000.000

Total

1.000.000

liberações 2012

28.475

Total Juros 2012
Saldo em 2012

1.028.475
6.576

Total Juros 2013

1.035.051

Liquidação Nota Promissória

-

Saldo em 2013
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14. PARTES RELACIONADAS
31/12/2013

31/12/2012

-

763

Partes relacionadas

A Administração da Companhia avalia que as compras envolvendo partes
relacionadas são efetuadas a preços normais de mercado. Em 31 de dezembro de 2012, o saldo referia-se a contas a pagar pelo fornecimento de aço à
Siderúrgica Norte Brasil S.A. (“SINOBRAS”). A SINOBRAS participa do
quadro acionário da Companhia, com 1% do capital da Norte Energia.
Em 2013 a remuneração do pessoal-chave da administração da Companhia foi de R$7.733 (R$7.288 em dezembro de 2012).

15. CAPITAL SOCIAL
Em 31 de dezembro de 2013, o valor total de capital subscrito é de
R$6.000.000 (R$ 6.000.000 em dezembro de 2012), sendo integralizados
R$4.300.010 que compreendem 4.300.010 ações ordinárias (R$ 2.780.010,
correspondente a 2.780.010 ações ordinárias em dezembro de 2012).
As integralizações de capital foram aprovadas pelos Acionistas em Assembleias, nas seguintes datas:
Assembleia
para aprovação

Data

Quantidade de ações
(em lotes de mil)

Constituição

21/07/2010

10

1ª Reunião

28/07/2010

80.000

4ª Reunião

25/08/2010

100.000

5ª Reunião

09/12/2010

980.000

14ª Reunião

18/10/2011

300.000

21ª Reunião

22/05/2012

300.000

25ª Reunião

18/09/2012

550.000

25ª Reunião

18/09/2012

470.000

27ª Reunião

27/11/2012

600.000

31ª Reunião

28/02/2013

920.000
4.300.010
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Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a estrutura societária da Companhia é assim representada:
Movimentações 2013

Acionista

Subscrito

Subscrito e
integralizado

Participação

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte

1.198.800

859.142

19,98%

Centrais Elétricas Brasileiras S.A- Eletrobras

900.000

645.002

15,00%

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

900.000

645.002

15,00%

Belo Monte Participações S.A

600.000

430.001

10,00%

Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS

600.000

430.001

10,00%

Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF

600.000

430.000

10,00%

Amazônia Energia S.A.

586.200

420.111

9,77%

Vale S.A

540.000

387.001

9,00%

Siderúrgica Norte Brasil S.A. - SINOBRAS

60.000

43.000

1,00%

J. Malucelli Energia S.A.

15.000

10.750

0,25%

6.000.000

4.300.010

100,00%

Movimentações 2012

Acionista

Subscrito

Subscrito e
integralizado

Participação

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte

1.198.800

555.446

19,98%

Centrais Elétricas Brasileiras S.A- Eletrobras

900.000

417.002

15,00%

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

900.000

417.002

15,00%

Belo Monte Participações S.A

600.000

278.001

10,00%

Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS

600.000

278.001

10,00%

Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF

600.000

278.001

10,00%

Amazônia Energia S.A.

586.200

271.606

9,77%

Vale S.A

540.000

250.201

9,00%

Siderúrgica Norte Brasil S.A. - SINOBRAS

60.000

27.800

1,00%

J. Malucelli Energia S.A.

15.000

6.950

0,25%

6.000.000

2.780.010

100,00%

Em 2013 foi integralizado o valor de R$ 1.520.000 conforme 27ª, 31ª e 39ª reuniões do Conselho de Administração. Na 27ª reunião realizada em 27 de novembro de 2012 foi deliberada a integralização de R$600.000
que ocorreu em março de 2013. Na 31ª e 39ª reuniões, realizadas em 28 de fevereiro de 2013 e 18 de outubro
de 2013, respectivamente, foi deliberado o aporte de capital no valor de R$1.330.000, que foi integralizado
da seguinte forma R$370.000 em maio de 2013, R$550.000 em novembro de 2013 e R$410.000 no dia 03 de
janeiro de 2014, como evento subsequente (nota 25).
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16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O imposto de renda e a contribuição social do exercício são calculados sob o regime de lucro real
trimestral respectivamente à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10%
e à alíquota de 9% sobre o lucro tributável.
a) Reconciliação da taxa efetiva do imposto de renda e contribuição social
31/12/2013

31/12/2012

(62.402)

(57.440)

34%

34%

IRPJ e CSLL à alíquota nominal - 34%

21.216

19.530

Adições e exclusões permanentes:

(563)

(422)

Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL
Alíquota do IRPJ e CSLL

20.653

Crédito fiscal diferido ativo reconhecido

19.108

-

-

b) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos
31/12/2013

Prejuízo fiscal e base negativa
Alíquota
Imposto de renda diferido

31/12/2012

Imposto de
renda

Contribuição
social

Imposto de
renda

Contribuição
social

143.391

143.391

82.646

82.646

25%

9%

25%

9%

35.848

12.905

20.662

7.438

48.753

28.100

O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos resultantes dos prejuízos fiscais e base
negativa foram registrados com base na probabilidade de realização, por meio de lucros tributáveis
futuros, oriundos das operações de venda de energia que se iniciarão em 2015. Tal probabilidade
baseou-se em plano de negócios, elaborado pela Administração da Companhia e aprovado por seus
órgãos de administração, de forma que o aproveitamento fiscal dos prejuízos acumulados no modelo
se inicia em julho de 2016 e se encerra em 2028.
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17. DESPESAS ADMINISTRATIVAS, POR NATUREZA
31/12/2013

31/12/2012

(20.796)

(21.327)

(4.528)

(4.509)

(827)

(698)

Serviços de terceiros

(16.535)

(16.807)

Depreciação e amortização

(3.486)

(1.289)

Arrendamentos e aluguéis

(5.504)

(6.379)

Seguro

(370)

(415)

Passagens

(1.991)

(1.540)

Outros

(5.735)

(4.152)

(59.772)

(57.116)

Pessoal
Administradores
Material

18. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
31/12/2013

31/12/2012

(1.885)

-

(106)

-

(1.991)

-

Baixas de imobilizado
Outras despesas

19. RESULTADO FINANCEIRO
31/12/2013

31/12/2012

90.466

47.511

392

908

90.858

48.419

(485.131)

(265.956)

(-) Capitalização de empréstimo

394.665

218.299

Outras despesas financeiras

(1.073)

(1.086)

Despesas financeiras

(91.539)

(48.743)

(681)

(324)

Juros sobre aplicações financeiras
Outras receitas financeiras
Receitas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos

Resultado financeiro líquido
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20. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia não mantinha qualquer contrato envolvendo
operações com derivativos em aberto.
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros, ativos, quando comparados com os
valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência deste, com valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no
mercado, aproximam-se substancialmente de seus correspondentes valores de mercado.
A Companhia encontra-se em fase pré-operacional e os riscos inerentes à sua fase atual
podem ser assim identificados:
(i) Risco de crédito
Por estar em exercício pré-operacional, a Companhia não depende dos recebíveis de
sua carteira de clientes nesse momento. Contudo, está exposta a riscos financeiros
associados a sua carteira de aplicações financeiras.
A Administração tem política de gestão financeira que limita determinadas exposições
ao risco de crédito e cuja exposição é monitorada individual e coletivamente levando
em consideração a solidez financeira da contraparte. A Administração também se utiliza de conhecimento, informações e experiências de mercado para assumir determinadas posições de risco de crédito. Adicionalmente, a Companhia busca diversificar
suas aplicações em várias contrapartes, visando garantir retorno de capital compatível
ao risco, sem concentrar sua exposição a um ente específico.
(ii) Risco de preço
As receitas da Companhia, quando do início de suas operações comerciais, serão, nos
termos do contrato de concessão, reajustadas anualmente pela ANEEL, pela variação
do IPCA.
(iii) Risco de taxas de juros
A Companhia está limitada aos efeitos da volatilidade de indexadores de preços e moeda
no seu fluxo de caixa esperado, uma vez que aproximadamente 80% de seus compromissos contratuais estão atrelados ao índice de preço (IPCA), bem como 100% de seus
contratos de venda de energia futura comercializados no Ambiente de Comercialização
Regulado, gerando um casamento de indexadores entre receitas e custos/despesas. No
que tange ao risco de taxas de juros de seus contratos de financiamento, a Companhia já
contratou os empréstimos para financiamento do projeto pelo BNDES, com as seguintes
condições: prazo de 30 anos, taxa de juros de 5,5% a.a. (linha - PSI), TJLP + 2,25% (FINEM - Direto) e TJLP + 2,65% (FINEM - Indireto). As condições desses financiamentos são majoritariamente atreladas a juros pré-fixados, tornando o passivo financeiro
da Companhia pouco exposto às oscilações (volatilidade) de taxas de juros de mercado.
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(iv) Risco de liquidez
Uma das principais fontes de caixa da Companhia é proveniente de integralizações de capital
de acionistas. Os atuais acionistas da Companhia estão entre os maiores de cada um de seus
ramos no Brasil. O quadro de acionistas é formado por Companhias líderes no setor elétrico,
mineração, fundos de pensão e siderurgia. O prazo das aplicações financeiras respeita as necessidades previstas no Plano de Negócios da Companhia e nenhum ativo emitido por instituição privada, investido pela Companhia, extrapola a carência máxima de 90 dias. Os títulos
e valores mobiliários adquiridos pela Companhia com vencimento superior a 90 dias são de
elevada liquidez e negociados diariamente a mercado.

21. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DOS ATIVOS E PASSIVOS
FINANCEIROS
bro de 2013, foram definidos 3 cenários diferentes,
considerando somente a parcela do financiamento
atrelada a indexador pós-fixado (TJLP). Com base
nos valores da TJLP vigentes em 31 de dezembro de
2013, foi definido o cenário provável para os 12 meses de 2014 e a partir deste calculadas variações de
25% (Cenário II) e 50% (Cenário III).

O passivo financeiro da Companhia está atrelado
majoritariamente a variação da TJLP, índice de reajuste dos contratos de financiamento junto ao BNDES. Contudo, uma parcela do financiamento está
atrelada à taxa de juros pré-fixada de 5,5% a.a, linha
FINAME – PSI.
Os CPCs 38, 39 e 40, dispõem sobre a apresentação
de informações sobre instrumentos financeiros, em
nota explicativa específica, e sobre a divulgação do
quadro demonstrativo de análise de sensibilidade.

Para cada cenário foi calculada a despesa financeira
bruta não levando em consideração incidência de
tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato
programado para 2014. A data base utilizada para os
financiamentos foi 31 de dezembro de 2013 projetando os índices para um ano e verificando a sensibilidade destes em cada cenário.

Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas dívidas ao qual a Companhia está exposta com o BNDES na data base de 31 de dezemRisco

Financiamento - BNDES (pós-fixado)
Taxa sujeita à variação

TJLP

Despesa Financeira Projetada

Variação - R$
Risco

Financiamento - BNDES (pré-fixado)
Taxa sujeita à variação

Pré

Despesa Financeira Projetada

Variação - R$
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Cenário
Provável I

Cenário II

Cenário III

8.781.369

8.781.369

8.781.369

5,00%

6,25%

7,50%

653.184

762.952

872.719

-

109.768

219.535

Cenário
Provável I

Cenário II

Cenário III

1.517.241

1.517.241

1.517.241

5,50%

5,50%

5,50%

83.448

83.448

83.448

-

-

-
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Financiamento - BNDES (Integral)
Despesa Financeira Projetada

Risco

Cenário
Provável I

Cenário II

Cenário III

TJLP +

10.298.610

10.298.610

10.298.610

Pré

736.632

846.400

956.167

-

109.768

219.535

Variação - R$

tados para o período de 12 meses, com base nos valores do CDI vigentes em 31 de dezembro de 2013,
foi definido o cenário provável para os 12 meses de
2014 e a partir destes calculadas variações de 25%
(Cenário II) e 50% (Cenário III).

O ativo financeiro da Companhia está atrelado majoritariamente à variação do CDI. Com a finalidade
de verificar a sensibilidade das possíveis alterações
no CDI, adotando a data base de 31 de dezembro de
2013, foram definidos 3 cenários diferentes, projeRisco

Aplicações
Taxa sujeita à variação
Receita Financeira Projetada

31 de dezembro de 2013

Cenário
Provável I

Cenário II

Cenário III

1.828.181

1.828.181

1.828.181

9,77%

12,21%

14,66%

182.385

227.249

272.722

-

44.865

90.337

CDI

Variação - R$

22. COBERTURA DE SEGUROS
Quanto a resseguro, vale destacar que todas as resseguradoras estão entre as líderes de cada um de seus
mercados e todas possuem rating mínimo de A, tendo
como líder do Painel de Resseguro Munich Re, líder
mundial e no Brasil no ramo de Riscos de Engenharia.

A Companhia é contratante de gestora dos seguintes
seguros:
(a) Risco de engenharia;
(b) Atraso de partida - DSU;
(c) Riscos operacionais;
(d) Lucros cessantes - BI; e
(e) Responsabilidade civil.

O valor total em risco para fins da cobertura de seguros é de aproximadamente R$20.000.000 com limite
máximo de indenização por evento de R$2.000.000.
A cobertura do seguro de risco de engenharia contratada engloba: erro de projeto, manutenção ampla
(24 meses), afretamento de aeronaves, desentulho,
tumulto, greves, honorários de peritos e despesas de
salvamento e contenção. Os segurados desse seguro
são Norte Energia e respectivos subcontratados operando no sítio da obra.

Em setembro de 2011, a Mapfre Vera Cruz Seguradora, líder do Painel de Seguro, emitiu um Certificado de Seguro de Risco de Engenharia informando
que se encontra coberto o risco e que foi emitida a
apólice de risco de engenharia, com vigência de 31
de agosto de 2011 a 31 de janeiro de 2021. Da mesma forma e no mesmo mês, a ACE Seguradora S.A.
emitiu outro Certificado de Seguro atestando a aceitação do seguro que cobrirá reclamações por danos
decorrentes da Responsabilidade Civil do Segurado
com importância segurada de R$90.000 em excesso
a R$10.000 para cada e toda ocorrência, com vigência de 1º de março de 2011 até 31 de janeiro de 2019.

Adicionalmente não está incluído no escopo dos
trabalhos de nossos auditores, o exame sobre a suficiência da cobertura de seguros, a qual foi determinada e avaliada quanto a adequação pela Administração da Companhia.

85

7. DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS -

31 de dezembro de 2013

23. COMPROMISSOS
Valor do contrato

Valores incorridos

Saldo dos contratos

Construção (CCBM e outros)

17.644.118

8.343.438

9.300.680

Fornecimento e montagem

4.748.045

1.917.929

2.830.116

Seguros Mapfre e J. Malucelli

255.373

151.114

104.259

22.647.536

10.412.481

12.235.055

Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia detinha
contratos de construção no valor de R$17.644.118,
sendo R$16.665.298 com o Consórcio Construtor
Belo Monte - CCBM (responsável pela construção
da Usina).

contrato, tanto para mais quanto para menos e após
conclusão do processo de discussão e concordância
entre as partes, elas serão refletidas em um aditivo
contratual. Há previsão para concluir as negociações
no 1º trimestre de 2014.

Conforme previsto em contrato, a Companhia encontra-se negociando com o CCBM os resultados do
Projeto Básico Consolidado (“PBC”), dentre outros
aspectos. Havendo quaisquer variações no preço do

Os valores acima referem-se aos principais contratos da Companhia ligados diretamente à construção
da Usina e estão demonstrados por valores originais
contratados, atualizações e reajustes.

24. DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia possuía ação intentada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que pleiteia indenização por perdas
e danos decorrentes do suposto atraso nas obras
de reforma, ampliação e construção de escolas. O
valor proposto na ação é de R$ 100.000. Após tratativas com a Defensoria Pública, foi protocolizada
petição na ação com proposta de acordo a ser celebrado. O eventual valor do acordo será em base
menor ao proposto na ação. Com base em análises
preparadas pela Administração e seus assessores
jurídicos, o processo mencionado têm prognóstico
de perda remota.

Em 15 de fevereiro de 2012, em 24 de setembro e 1º
de outubro de 2013, a Companhia foi autuada pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (“IBAMA”) em relação a possíveis
descumprimentos de condicionantes da Licença Ambiental de Instalação (“LI”) da UHE, sendo
adotados todos os procedimentos administrativos
cabíveis, inclusive interposição de recurso administrativo. De acordo com as autuações, os processos
estão avaliados em R$7.000, R$3.000 e R$2.700 respectivamente.
O assunto não implica qualquer suspensão da referida licença, que continua válida, e, por isso, as obras
e demais atividades do empreendimento seguem seu
curso normal. Vale ressaltar que o próprio IBAMA,
nos documentos que embasam a autuação, destacou
que as desconformidades apontadas não implicam
“reflexos ambientais negativos”.

Existem ações, de menor representatividade, nas
quais a Companhia é parte envolvida, que com
base em análises preparadas pela Administração e
seus assessores jurídicos possuem prognóstico de
perda possível:
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Valor estimado da perda é de R$100.

a) Ação movida pelo Ministério Publico Federal
do Pará no qual solicita a suspensão da Licença
de Instalação por alegar o suposto não cumprimento das condicionantes da Licença Prévia nº
342/2010, valor estimado da perda é de R$500.

d) Ação cautelar com pedido de liminar pela Associação de Criadores e Exportadores de Peixes Ornamentais de Altamira para ser mantida a pesca ornamental,
suspendendo a construção da usina até que seja realizado laudo pericial. Valor estimado da causa R$1.

b) Ações referentes a indenizações pela desocupação e avaliações de benfeitorias nas propriedades
desapropriadas no valor de R$3.944.

e) Ações trabalhistas no valor estimado de R$90.
Portanto, como determina o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, não foram
reconhecidas qualquer provisão sobre as demandas
descritas anteriormente.

c) Ação do Ministério Público Federal que alega
o descumprimento das condicionantes da licença
ambiental, consistente na criação de uma reserva
indígena para a comunidade Juruna no Km 17.

25. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em 3 de janeiro de 2014 foi integralizado o valor de R$410.000, conforme deliberado na 39ª reunião do Conselho de Administração.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Norte Energia S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada
nesta data, examinou as Demonstrações Financeiras, complementadas pelas Notas Explicativas e o relatório
da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013. Com base nos exames efetuados,
bem como considerando o Relatório dos Auditores Independentes – Ernest & Young Terco, emitido sem
ressalvas em 20 de janeiro de 2014, opina que os referidos documentos retratam adequadamente a situação
financeira, patrimonial e de gestão da Companhia, recomendando que estes sejam submetidos à deliberação
dos Senhores Acionistas, em Assembleia Geral Ordinária (AGO).
Brasilia-DF, 18 de março de 2014

Jésus Alves da Costa
Presidente do Conselho Fiscal
Hailton Madureira de Almeida
Conselheiro

Henrique Jager
Conselheiro
Antonio Carlos Bastos d’Almeida
Conselheiro
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MESSAGE
FROM THE MANAGEMENT
Our concern with the environment and
the community is proportional to the
size of the project. Norte Energia strictly
complies with conditions provided by the
Installation License issued for the plant
by the Brazilian Institute of the Environment and Renewable Natural Resources,
IBAMA. Many of these conditions are related to actions that will bring more quality of life to local communities, including basic sanitation works that, in 2013,
were carried out in the UHE Belo Monte
region. The company has contracted out
more than R$400 million in basic sanitation projects, investing in the implementation of water and sewage networks, as
well as treatment, landfills and artisanal
wells allowing, among other benefits, disease control and prevention.

2013 was marked by major changes and
achievements for Norte Energia. The
company, which, until then, had been
largely concentrated in Brazil’s capital,
worked to transfer 62% of its employees
closer to the project site in Belo Monte
and Altamira offices in Pará State. These
employees are, today, closer to this major project that involves tens of thousands of workers and is Brazil’s largest
infrastructure project in progress: the
construction of the Belo Monte Hydroelectric Plant (UHE Belo Monte). This also
helped strengthen relationships with local communities that, day after day, have
increased their understanding about the
importance of the project for Brazil’s development while benefitting the region.
This major change, together with improved corporate governance, allowed us
at Norte Energia to work more efficiently
throughout 2013. Advances in construction at sites related to the Belo Monte
plant were impressive: we have reached
45% completion as of December 31,
2013. In addition, the port is operational, hundreds of kilometers of roads have
been paved and we have built a residential village for workers – which will house
more than 2 thousand employees of all
levels and their families. All of these are
fundamental for the consolidation of the
excellent infrastructure that a project of
this size requires.

In this sense, another major advance, of
the Norte Energia and Xingu area community, was the reduction of malaria cases by 86% as compared to 2011, when
construction of Belo Monte began. Cooperation among federal, state and city
health authorities and Norte Energia, together with early diagnosis with guidance
on correct treatment, drove this positive outcome, demonstrating our efforts
to improve local communities. Another
highlight in health was the investment in
major reforms to area hospitals, as well
as the construction of 27 Basic Health
Clinics to better serve residents.
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the PBA through which Norte Energia will
conserve, monitor and use of scientific
study flora and fauna native to Xingu, beginning with the start of UHE Belo Monte
construction in 2011. This project has
already ensure conservation of almost
109 thousand animal species including
reptiles, amphibians, mammals and birds,
as well as 89 thousand individual plants.

It was also in 2013 that Norte Energia
began major works to build new neighborhoods in Altamira, beginning 4.1 thousand homes for families who have for decades lived in stilt homes on the city’s
rivers. These people will now live in five
new neighborhoods with all the necessary
infrastructure: asphalt streets, public
lighting, treated water, sewage and community health services to ensure dignity
and peace-of-mind for these families.

For 2014, we expect more achievements.
This year will key for construction and
infrastructure works toward concluding
most conditions for the plant’s Operating License. Management and planning
for compliance with the timeline are under way and the first turbine in the Main
Power House will be operational by March
of 2016.

The approval of the Basic Environmental Project of the Indigenous Component
(PBA-CI) by the National Indian Foundation (Funai) was equally important
to complying with all conditions related
to indigenous peoples inhabiting the 12
reservations classified by Funai for action near the Belo Monte project. Investments in the health of these communities and construction of potable water
supply systems in villages were actions
made possible with the approval of the
PBA-CI.

When finished in 2019, UHE Belo Monte will provide 4,571 average MW to the
National Interconnected System (SIN)
– enough for almost 40% of current
residential use in Brazil. As a structural
project of national interest, Belo Monte is part of the Brazilian government’s
Growth Acceleration Program (PAC).

On another front, environmental conservation initiatives included under the
conditions are priority for Norte Energia.
There are hundreds of activities to ensure the survival and continuity of plant
and animal species that are native to
the area where the plant will be built. An
example of this is the Land Ecosystem
Conservation Program included under

We would like to thank our shareholders,
employees, investors, partners, communities and everyone who, directly and indirectly, are part of this project that is
fundamental to the sustainable development of our country.

Valter Luiz Cardeal de Souza
Chairman of the Board of Directors
		

Duilio Diniz de Figueiredo
Chief Executive Officer of Norte Energia
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Norte Energia is a private corporation constituted as a Specific
Purpose Enterprise to build and operate the Belo Monte
Hydroelectric Plant (UHE Belo Monte). The 35-year concession
to build and operate the plant, located in Vitória do Xingu, Pará
State, was auctioned on April 20, 2010 and was given to the
concessionaire, composed of state-run and private companies
in the energy sector, pension and investment funds and selfproducing companies.

Belo Monte powerhouse
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VITÓRIA DO XINGU (PA)
- 11,233 MW of
installed capacity
- The largest hydroelectric
100% Brazilian
- The fourth largest
hydroelectric in the world
- Potential to supply 60
million people

To implement, build and operate the plant, Norte Energia signed a commitment to
help Brazil’s economic and social development through clean, reliable and cheap
energy creation. Before the plant is operational, all energy created by Belo Monte
will be sold: 70% on the regulated market to 17 states through 26 distributors; 10%
to self-producers and 20% on the free market.
Built on the Xingu River, UHE Belo Monte will have an installed capacity of 11,233
MW, making it the largest hydroelectric plant that is 100% Brazilian and the fourth
largest in the world. Works are scheduled for conclusion in January of 2019, when
the last turbine is expected to come online. For its use of the hydroelectric potential, Norte Energia will pay the federal government a fee for the use of public goods
in the annual amount of R$16.6 million. In addition, when it starts producing
energy, it will pay Financial Compensation of the Use of Hydrological Resources
(CFURH), which in 2017 will be more than R$230 million annually – paid to the
federal government, State of Pará and impacted cities.
As part of the Brazilian government’s Accelerated Growth Program (PAC), UHE
Belo Monte will increase the energy supply – it is estimated that the project will
have the potential to supply 60 million people with energy – and more security for
the National Interconnected System (SIN) due to the better use of hydrological
differences of flood and drought across various regions of Brazil.
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In 2013, Norte Energia’s operations were distributed among
Brasília (DF), where its headquarters are located, and Belo
Monte in Vitória do Xingu, as well as Altamira (PA), a key city
in the region of the project. At the end of the year, the company employed 258 people.

Sustainability
For energy generation and environmental sustainability to be
compatible, the area flooded by UHE Belo Monte to create the
reservoir was reduced by approximately 60% as compared to the
original plan. While the national average of areas flooded by hydroelectric plants is 0.49 km² per installed MW, UHE Belo Monte
will impact just 0.04 km² per installed MW. In addition, several
programs and projects focused on social and environmental initiatives will accompany construction to ensure compliance with
current legislation and, as a result, drive regional development.
Committed to sustainability, UHE Belo Monte is a strategic
vector for social development of the 11 cities it will impact.
Five of these are directly affected – Altamira, Anapu, Brasil
Novo, Senador José Porfírio and Vitória do Xingu – with six
cities in the region that are indirectly affected - Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz and Uruará.
The Preliminary License for UHE Belo Monte was granted by
IBAMA on February 1, 2012 with a requirement of holding
prior public hearings. These hearings saw participation by 8
thousand people, in addition to hearings held with indigenous
peoples of various tribes, supported by interpreters chosen by
the tribes themselves. Thus, the construction of UHE Belo
Monte has been marked by constant dialogue and transparency with the community, who, through various forums, can
monitor compliance with environmental and social offsets.
As indicated by its name, the Preliminary Licensee (LP) requires fulfillment of a series of conditions within a stipulated

Several programs
and projects focused
on social and

environmental
initiatives
will accompany

construction.

Flora preservation
initiatives
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timeline. In addition, and only after the conditions provided under the LP have
been proven to be sufficiently met, social and environmental plans were detailed
in the Basic Environmental Project Report (PBA) prior to IBAMA’s issue of the
Installation License.
For UHE Belo Monte, the social and environmental actions proposed in the Environmental Impact Study and Environmental Impact Report (EIA/RIMA) were
consolidated into 14 plans, 54 programs and 86 projects ranging from environmental and institutional management, physical, biological and social and economic spheres. A large part of the conditions of the Preliminary License reinforce
or complement the proposals in the EIA/RIMA in an indication of the compatibility of this document with today’s social and environmental best practices.
The budget for the social and environmental projects, which range from flora and
fauna conservation to building schools, hospitals, homes and a sewage collection
system in the region is R$3.7 billion or almost 13% of the total cost of the project.
Of this investment R$500 million will come from the Xingu Regional Sustainable
Development Plan (PDRS Xingu).
Respecting the lands and culture of indigenous peoples is also a priority in building UHE Belo Monte. Focusing on the rights and demands of these peoples, a
specific Basic Environmental Project (PVA), the Basic Environmental Project –
Indigenous Component (PBA-CI) was created and approved by the National Indian Foundation (Funai) in July of 2012. is approval supports the respect and care
for traditional inhabitants of the region impacted by the plant.
UHE Belo Monte is part of the PDRS Xingu, the result of a partnership between
the federal and state government of Pará. To promote sustainable regional development, the PDRS Xingu focuses on better quality of life for the local population
based on democratic, participatory and territorialized government. As previously
mentioned, Norte Energia will sponsor projects and works approved by the PDRS
Xingu Management Committee with R$500 million.
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Corporate Structure
In 2013, the corporate structure of Norte Energia remained unaltered, as shown in the chart below.

BELO MONTE
PARTICIPAÇÕES S.A
AMAZÔNIA ENERGIA
PARTICIPAÇÕES S.A.
Amazônia Energia S.A.
is a company with
shareholder participation
consisting of Light S.A.,
holding 51% of Ordinary
shares and 25,50% of
Total Capital, and Cemig
Geração e Transmissão
S.A., holding 49% of
Ordinary shares and
74,50% of Total Capital.

10,OO%
9,77%

0,25%

49,98%
10,OO%

20,OO%
PENSION ENTITIES
PETROS: 10,00%
FUNCEF: 10,00%
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Belo Monte Participações is
a subsidiary of Neoenergia
that includes PREVI among
its shareholders as well as
Iberdrola Energia and BB
Investment Bank.

J. MALUCELLI ENERGIA

ELETROBRAS HOLDING
Eletrobras: 15,00%
Chesf: 15,00%
Eletronorte: 19,98%

SELF-PRODUCERS
Vale: 9,00%
Sinobras: 1,00%

Belo Monte site
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CORPORATE
GOVERNANCE

Norte Energia constantly seeks to improve its corporate governance practices. Based on a transparent, sustainable organizational model, it adopts a series of practices to reinforce management and corporate social responsibility tools. Norte Energia’s
governance structure is composed of the Board of Directors,
Executive Board and Fiscal Council.
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SHAREHOLDER’S GENERAL ASSEMBLY
Financial & Risk
Committee
Technical Committee

Health & Safety
Committee
Management &
Compensation
Committee

ADMINISTRATIVE
BOARD

Audit
Committee

Environmental
Committee

PRESIDENCY

Independent
Audit

Construction
Directorate

FISCAL
BOARD

Supply &
Assembly
Directorate

Internal
Audit

Financial
Directorate

Social &
Environmental
Directorate

Institutional
Relations
Directorate

Management
Directorate

attributes under the company’s bylaws.

For transparent management, the company periodically provides information on its activities and
performance, presenting data reviewed by external
independent auditors. In this sense, Norte Energia’s
earnings disclosure complies with international accounting rules established under the International
Financial Reporting Standards (IFRS).

The Board is composed of 12 sitting members and
their respective alternates elected by the General
Meeting. One of the members is designated Chairman. At the end of 2013, the company had 12 members of the Board of Directors, two of which are independent, elected in July of 2013.

Board of Directors

The term of office of the current members ends in
April of 2014. The members serve unified terms of
office of two years, with re-election allowed.

The Board of Directors establishes the long-term
strategies of Norte Energia and monitors the execution of established actions, in compliance with its
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BOARD OF DIRECTORS
(December 31, 2013)

NAME

POSITION

Valter Luiz Cardeal de Souza

Chairman

Adhemar Palocci

Member

Fernando Henrique Schüffner Neto

Member

Jorge José Nahas Neto

Member

José Ailton de Lima

Member

Luciana de Oliveira Hall

Independent Member

Marcelo Maia de Azevedo Corrêa

Independent Member

Maurício Muniz Barretto de Carvalho

Member

Moacir Carlos Bertol

Member

Renata Marotta

Member

Ricardo Batista Mendes

Member

Solange Maria Pinto Ribeiro

Member

Advisory committees

Internal Audit

To support Norte Energia’s Board of Directors, six
committees were created: Finance and Risk, Technical, Environment, Management and Compensation, Health and Safety and Audit. Committees
are composed of a representative of each shareholder and assist the Board of Directors whenever
required.

Norte Energia began reformulating its internal audit
methodology for a corporate risk management model
based on COSO-ERM (international standards) and
ISO 31000. With this, the company seeks to create
a Risk and Control Matrix to identify, evaluate and
monitor key risks to act preventively in mitigating
possible impacts to the company’s operations. The
Risk Matrix, like management cultural training, will
be gradually implemented with the support of the internal audit department in key processes.
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Executive Board

Fiscal Council

Norte Energia’s Executive Board is composed of seven officers: the Chief Executive Officer, Construction Officer, Financial Officer, Supply and Assembly
Officer, Management Officer, Institutional Relations
Officer and Social and Environmental Officer, all
elected and can be dismissed by the Board of Directors, serving a term of two years. Like the Board of
Directors, re-election is allowed.

As a permanent body, Norte Energia’s Fiscal Council
oversees management actions. It is composed of five
members and an equal number of alternates elected by the General Meeting. Among other attributes,
the Fiscal Council analyzes financial statements and
provides an opinion on investment plans. At the end
of 2013, the company had five fiscal council members who held 11 meetings in the year.

EXECUTIVE BOARD
(December 31, 2013)
NAME

POSITION

Duilio Diniz de Figueiredo

Chief Executive Officer

Antonio Elias Filho

Construction Officer

Clarice Coppetti

Acting Finance Officer and
Institutional Relations Officer

João dos Reis Pimentel

Social and Environmental Officer

Marcelo Barros de Andrade

Management Officer

Wellington Lopes Ferreira

Supply and Assembly Officer

FISCAL COUNCIL
(31 de dezembro de 2013)

NOME

GARGO

Jésus Alves da Costa

Chairman

Antonio Carlos D’Almeida
Dioni Barboza Brasil
Hailton Madureira de Almeida

Member
Member
Member

Henrique Jager
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The improved

processes were key in

creating a new budget
model that allows more

accurate.

Board of Directors’ Meeting

Independent auditors

es, in line with corporate, regulatory (as per Aneel Resolution no. 367/20009) and fiscal rules, providing senior management with a clear and unequivocal vision
of organizational processes focusing on operating and
financial efficiency. In 2013, Norte Energia implemented new modules and topics in the System, expanding
its scope.

Norte Energia discloses its results according to international accounting rules established by the International Financial Reporting Standards (IFRS), and are
regularly audited by independent auditors. The Financial Statements for the 2013 fiscal year were audited by
Ernst & Young Terco and the Independent Auditors’
Report on the Financial Statements was issued without
reservation.

The improved management processes were key in creating a new budget model that allows more accurate,
secure control of investments and expenses. To implement this model, a Budget Working Group was created, led by the company’s Chief Executive and employees from across different areas. This interaction led to
mapping all process involving budgeting at Norte Energia, with more than 3 thousand control items.

Efficient management
In addition to good corporate governance practices,
the company has an Integrated Corporate Management System known as R/3 SAP that was implemented
in October of 2012 and consolidated throughout 2013.
Together with the skill of the company’s employees,
this system ensures that Norte Energia effectively
reaches its goal of guaranteeing integrity, confidentiality, transparency, cost reduction and competitiveness.
In addition, it provides information for decision making by both management and shareholders.

The implementation of a new budget model was facilitated by the adoption of a SAP component called Funds
Management, which offers functions to reproduce the
organization’s budget structure. Thus, the system allows control of all revenues and expenses by individual
areas and monitoring of future resource transactions
according to the available budget. The group meets
monthly to calculate amounts invested and make any
necessary changes.

The Integrated System is divided into modules and
supports all asset formation and management process-

103

Belo Monte Site
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In 2013, Norte Energia concluded 45% of construction on the
Belo Monte Hydroelectric Plant, advancing significantly considering that as of December of 2012, only 21% of works had been
concluded. For this, the company was supported by the work of
a growing number of employees, totaling 20 thousand construction workers under the contractor and 258 direct employees. All
are working hard to meet the deadline, with the first of 24 generators expected to come online in 2015 and the last, in 2019.
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voir, located approximately 50 km from Altamira, will
provide water for the Belo Monte generating units.

Construction on UHE Belo Monte is divided into four
sites: Belo Monte, Pimental, Canal de Derivação and
Diques. Each has different functions and features in
this major project, which provides for the construction of a dam across the Xingu River, located approximately 40 kilometers downriver from Altamira, at the
Pimental site, to form the main reservoir. From this
reservoir, water will be diverted to a region where 28
dikes will be built to form a second reservoir, known
as the intermediate reservoir. The intermediate reser-

A main and ancillary powerhouse will be built, with
the main powerhouse at the Belo Monte site with an
installed capacity of 11,000 MW. The ancillary powerhouse will be built at the Pimentel site with installed
capacity of 233 MW. The area flooded by the plant
includes parts of Altamira (238.0 km²), Vitória do
Xingu (239.2 km²) and Brasil Novo (0.8 km²).

THE PLANT IN NUMBERS

4 sites: Belo Monte, Pimental, Canal de Derivação e Diques
24 generating units (18 in Belo Monte and 6 in Pimental)
18 Francis turbines (Belo Monte)
6 Bulbs turbines (Pimental)
28 dikes

defined in the National Water Agency (ANA) document. This stretch of approximately 100 km, also
known as the “Xingu big bend” will be maintained
with a variable water level for two years of generation, controlled by the Ecologic Hydrogram.

To ensure social and economic conditions and quality aquatic life, as well as navigability of the river, in
a natural part of the Xingu River known as the “lowflow stretch,” due to the diversion of the river via
the derivation channel, the flow of water will be as

ENERGY DATA
BELO MONTE

PIMENTAL

Installed power

11 thousand MW

233 MW

Assured energy (Aneel)

4,418.9 MW

152,1 MW
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Diversion channel works

Construction in 2013
A project the size of UHE Belo Monte requires large quantities of material. As of December of 2013,
800 thousand m3 of concrete had been laid, in addition to more than 14 thousand tonnes of steel.
The efficiency in meeting concreting deadlines is fundamental for assembly of components that are
integrated to the structure at both the Belo Monte and Pimental sites. In addition, crushing centers
installed at the Belo Monte and Pimentel sites also made significant advances in the year: the former
processed an average of 1.6 thousand tonnes of rock per hour while the latter processed 1.1 thousand
tonnes per hour.
At the end of 2013, Norte Energia completed all scheduled milestones under the Concession Contract with the Mines and Energy Ministry (MME), overseen by the National Electric Energy Agency
(Aneel), as shown in the table below.

SCHEDULED MILESTONES UNDER
THE CONCESSION CONTRACT
Deadline

Conclusion
Date

Start of concreting of main power
house – Belo Monte

10/31/2013

02/13/2013

Start of concreting of ancillary power
house – Pimental

01/31/2013

04/15/2013

Start of elecromechanical assembly of
the turbine/generator set – Pimental

10/31/2013

09/26/2013

Start of elecromechanical assembly of
the turbine/generator set – Belo Monte

10/31/2013

06/18/2013

MILESTONE
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Site
At the four project sites, each responsible for part of the plant, construction is done at night. 2014 will be the peak of all construction
services.
At the Canal de Derivação site, 47% of construction has been concluded as of the close of 2013. At this site, construction has set a
national record for earthworks, reaching 4.6 million m3 dug in a
month. Efficiency gains allowed Norte Energia to close 2013 with
50% of plant suppression and earthworks in soil and rock concluded
at Canal – expected earthworks are on the order of 120 million m3
of soil and rock. Thus, the company prepared 41 areas, known as
bota-foras ¬to appropriately deposit material dug such as to avoid
any environmental impact.
The Diques site, as the name implies, will be home to the 28 dikes
of the intermediate reservoir. In 2013, 28% of works were concluded by Norte Energia, with 3 of 28 dikes complete as of December.
Together, these dikes represent 27 million m³ with the highest at 68
meters, while another is 2 km long with 5 million m³ of compacted
earth. These numbers are larger than those of some Brazilian dams
– a 68 m dike is equal to a 22 floor building.
At the Pimental site, at the end of 2013 the left lateral dam, spillway
and ancillary powerhouse were under construction. Pimental will
be where Norte Energia dams the Xingu River to form the main
reservoir that will supply the generating units for both the ancillary
powerhouse (Pimental) and main powerhouse (Belo Monte). At
this site, 48% of construction had been concluded as of December
of 2013.

Diversion channel works

In the same period, Norte Energia concluded 33% of works at the
Belo Monte site. This site is composed of the generation circuit
structures – the water inlet and main powerhouse – in which the
company has already laid 590 thousand m3 of concrete and approximately 5 million m³ of earth and rock for the dams.
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Assembly
Delivery of the suction pillar covering of generating unit one (UG 01) of UHE
Belo Monte in April of 2013 marked the start of electromechanic equipment
delivery at the project site. The part is similar to a ship hull, covered in steel.
By the end of the year, at the Belo Monte site, Norte Energia has assembled
the coverings of the suction tube for the first unit and pre-assembly of the
covering of the suction tube of the second unit. At the Pimental site, the covering ferrules of the suction tube for units 1 and 4 was concluded, in addition to the pre-assembly of the covering of the suction tube for units 5 and 6.
For the delivery of these materials, Norte Energia needed to build a Cargo
Loading Dock (port) in an area of the job site. This port is where the plant
will receive all equipment for construction such as turbines and generators,
in addition to materials like cement, steel and supplies.
The loading dock is equipped with a crane that can support up to 400 tonnes
to unload equipment and materials such as, for example, the turbine wheels
(at 330 tonnes) and transformers, among others. As of December of 2013,
the port has received approximately 2.4 thousand tonnes of materials and
equipment for UHE Belo Monte.

Vessel Transposition System
Norte Energia met the deadline established by environmental agencies and
inaugurated the Vessel Transposition System (STE) at the Pimental site in
January of 2013. With a capacity to transpose vessels up to 35 tonnes, the
system ensures the navigability of the Xingu River during construction and
after damming at the Pimental site.
The STE removes vessels from the water and transports them up and down
river. The lifting systems are composed of two travel lifts and two transporters – on each pier – that remove and replace larger vessels in the water. Two
vehicles specially projected to transport heavy vessels do this transfer from
one pier to the other. For smaller vessels, the transfer is done by smaller
vehicles hauled by tractor-trailers. The piers are linked by a concrete road
of 700 m.
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Norte Energia
inaugurated
the Vessel

Transposition
System (STE)

at the Pimental
site in January of
2013.

Environment conservation
initiatives
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In 2013, Norte Energia continued to fulfill its social and environmental
commitments assumed with the Installation License of UHE Belo Monte
through initiatives developed within the 117 work packages, composed
of plans, programs and projects that are part of the Basic Environmental
Plan (PBA). Likewise, it worked to comply with the general conditions
and the 23 specific environmental conditions of the license granted by
the Brazilian Institute of the Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA).
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To systematize environmental management, Norte Energia mapped the conditions met though these actions, producing and forwarding to IBAMA consolidated
semiannual reports. The evaluations of this agency demonstrate the continued improvement driving environmental initiatives related to the implementation of the
Belo Monte Hydroelectric Power Plant.
Proof of this is IBAMA’s formal evaluation of the 4th Consolidated PBA Progress
and Condition Compliance Report, covering initiatives carried out from January
1 to July 31, 2013. After evaluating this document, the environmental agency declared in an official note that more than 80% of the work packages included in the
PBA were appropriately implemented, representing a significant advance over the
three previous reports. In addition, according to the agency, only two of the work
packages evaluated by IBAMA had any issues, which were resolved by Norte Energia in the second half of 2013 – or are currently being resolved.

Rescue of fish
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Initiatives for
wildlife conservation

turtle on the beaches of the Tabuleiro do Embaubal
archipelago in Senador José Porfírio. With financial
support from Norte Energia and oversight from IBAMA, The State Environment Secretary and the City,
the community is more aware of the need to preserve
these nests, increasing chances for the survival of turtles in the region.

Among environmental initiatives carried out by
Norte Energia, some focus on ensuring the survival
and conservation of plant and animal species in the
area where the plant will be built. An example is the
Land Ecosystem Conservation Program outlined
by the PBA, through which, during construction of
UHE Belo Monte, the company will rescue, monitor
and carry out scientific studies on flora and fauna
native to the Xingu River. This project has already
ensure the removal of 104,667 animal specimens of
508 different species, including reptiles, amphibians,
mammals and birds.

In 2010, records of the project in Tabuleiro do Embaubal showed the hatching and release of 320 thousand
individuals, mostly turtles, As of the 2011 breeding
season, when Norte Energia began working with the
City of Senador José Porfírio on this project, 800,266
hatchlings of three different species protected on 10
Tabuleiro beaches were released.

Fish

Of these 104,667 animals – rescued between June of
2011 and November of 2013 – 95.4% (99,864 individuals) were released back into the wild, while 3.38%
(3,545 individuals) went to the Environmental Study
Center before being returned to the wild in areas near
where they were originally capture but will not be
subject to future deforestation due to construction. In
this sense, it should be noted that in 2013, Norte Energia increased the number of areas appropriate for
housing animals rescued from deforested areas necessary for the implementation of the plant. The space
is used primarily to treat animals that need veterinary
assistance. After treatment, they are returned to their
natural habitats. In addition, biological material collected from rescued animals is forwarded to scientific
and educational institutions as necessary with licenses granted by IBAMA.

Another important initiative focuses on fish and the
study of fishing on the Xingu Big Bend. The project,
supported by Norte Energia, will result in the construction two laboratories on the Universidade Federal do Pará (UFPA) campus in Altamira. One is already under construction with conclusion slated for
the end of the first half of 2014.
In addition to implementation of these two laboratories, experiments focusing on domestic fish at the
Reproduction and Cultivation of Domestic Fish Laboratory (IFPA, Castanhal campus and the Environmental Studies Center (CEA-NE) sponsored by Norte
Energia began in 2013.
In February of 2013, the company began the Fish Biotelemetry Project that seeks to study migratory routes
of commercially important fish such as to mitigate the
impacts of damming the Xingu River on the migration and reproduction of these species. As of October
of that year, 196 fish had been marked and are being
tracked by researchers, with 132 of them registered at
least once after they were released.

Turtles

A highlight of wildlife conservation initiatives is the
effort to manage turtle species, protecting nests and
hatchlings, including the Amazon turtle, the yellow-spotted river turtle and the six-tuberculed river
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Plant conservation initiatives

Configuration and
enrichment of Permanent
Conservation Areas

The Flora Conservation and Scientific Study Project developed by Norte Energia has, as of the end
of 2013, removed 88,793 individuals – plants and
seedlings – since the start of construction on UHE
Belo Monte. Of this total, most have been transferred back to nature, while 3,601 specimens representing 352 species have been kept at the Environmental Studies Center (CEA). These plants are
transferred to CEA as a reference collection and include orchids, bromeliads and other epiphytes with
decorative potential. The company maintains partnerships with specialized institutes like the Emílio
Goeldi Paraense Museum and the Pará Institute of
Forest Development (Ideflor), among others.

A contiguous Permanent Conservation Area
(APP) of approximately 30 thousand hectares
or 300 km² will also surround the two reservoirs for the Belo Monte Plant, with flooded
areas totaling 503 km². This area is equal to
six times the area deforested for the reservoirs.
Due to the historic settlement, since 1970, by
ruralists, only 40% of the forest in these areas remains. With the implementation of the
APP by Norte Energia and its enrichment by
planting native species, the area around the
reservoirs, which today is very fragmented
in ecological terms, will be functionally connected to recovered forest areas, configuring
environments that support the survival of local wildlife.

Rare species
Conservation of flora in the Xingu region recently resulted in identification of specimens of a rare
tree due to intense logging, the Dicypellium caryophyllaceum. CEA researches also reproduced the
lapacho and the Brazil nut tree, which had also
previously been abundant in the region.
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Environmental Education and
Research Initiatives
To complement local and regional wildlife conservation
efforts, the company seeks to raise awareness among local communities about the importance of environmental
conservation, in addition to working with consortium
employees to build their own awareness. Another program detailed in the PBA, the Environmental Education
Program (PEA) of the Belo Monte Hydroelectric Plant is
carried out through social education campaigns, training
classes, talks, theater, workshops and visits to families. In
2013, in addition to two PBA evaluation and monitoring
meetings, Norte Energia inaugurated the Xingu Environmental Education Center (Nucleax) in Altamira.
Supporting research is another of the company’s actions
in environmental management for the implementation
of UHE Belo Monte. Many new fossils have been found
through the Paleontological Heritage Preservation Program (PSPP) developed by Norte Energia in partnership
with Terragraph under the National Mineral Production
Department (DNPM). More than 1.7 thousand fossils
have been collected, most of which are microscopic life
forms and corals.
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2013 was marked by the mobilization of a significant
contingent of Norte Energia employees to the Altamira
and Belo Monte officers. Thus, the company, which was
almost entirely concentrated in Brasília until 2012, saw
62% of its 258 employees relocated to job sites in
Altamira by the end of 2013.

Social development
initiatives
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Norte Energia’s new office in Altamira
is located in the Jatobá neighborhood,
one of the five sites to which more than
a thousand of the 4.1 thousand families
that today live on stilt houses along the
Altamira, Ambé and Panelas area rivers will be relocated. In environmental
studies for UHE Belo Monte, these areas were considered to be directly affected by the project. The homes in the
first of the five sites that compose the
Jatobá neighborhood will begin to be
delivered in January of 2014.

Houses built by Norte Energia in Jatobá district
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The 4.1 thousand homes of relocated
families are 63 m2 with three bedrooms, two bathrooms, a living/dining area and kitchen. They feature tile
floors, concrete structures, ceramic
tile roofing and fully equipped bathrooms.

5. SOCIAL MANAGEMENT

The Silva family in front of their new home
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In addition to its own employees,
Norte Energia’s outsourced employees under the Belo Monte Construction Consortium (CCBM) totaled 20
thousand at the close of 2013, working on-site at Belo Monte, Pimental,
Canais and Diques. A smaller percentage of these employees is allocated at the ports and access roads to the
plant on infrastructure jobs, as well as
the CCBM office located in Altamira.
To house most of these employees,
in 2013, the builder began work on
a residential village that can house
approximately 2.5 thousand families,
with 500 already occupied by the end
of the year. In addition to homes, the
company built a school and is building a hospital in the downtown area
to serve this community. In December of 2013, 53% of the village was
complete.
To ensure sustainable local development, Norte Energia prefers hiring
local suppliers and service providers

whenever possible. In 2013, the company sponsored training for local suppliers through an agreement with the
Pará State Industrial Federation Supplier Development Network.
Occupational Health and Safety (SST)
remained a point of special attention
for Norte Energia in 2013. To maintain the health and physical integrity
of works on the jobsites, the company
requires all its contractors to comply
with legislation and regulations related to SST. Thus, risks inherent to the
work environment and process are
duly identified and employees and
service providers, suppliers and visitors are instructed on prevention and
control measures.
As a result of these efforts and investments in occupational health
and safety, very few serious accidents
have been registered on the job sites.
In 2013, there was one fatal accident
(occurred in route to the job site) involving an employee on the job.
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Incentives for culture and information
On October 24, Norte Energia surprised thousands of workers with a presentation by pianist Arthur Moreira Lima, who created the project “A piano
for the Amazon waters.” The tour takes concerts to the most difficult to reach
cities in the immense Amazon Rainforest in a truck converted into a stage
in just one hour. The truck has been on the road with various projects since
2003. Altamira residents also enjoyed a concert two days later to commemorate the city’s 102nd anniversary.
Cultural activities and support for traditional regional festivities are also a
part of Norte Energia’s permanent institutional relations practices. In 2013,
the company invested more than R$1 million in sponsorships throughout the
region.
Another practice adopted throughout the year was advertising in regional
media outlets, including commercials about habitation, health and sanitation.
The company also took out print ads in Pará State in newspapers like the
Liberal and Diário do Pará, which are circulated state-wide, and Voz do Xingu, reaching 11 cities. Publicity for the project and social and environmental
initiatives also saw national repercussions in outlets such as Época magazine
and Folha de S. Paulo, which published feature articles on the matter.
Norte Energia also participated in campaigns promoting public health and
human rights, partnership with regional cities. In this sense, the program developed in partnership with the City of Pacajá, promoting scholastic achievement stands out, with 32 students winning awards from the company.
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Piano concert by Arthur Moreira Lima
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Basic sanitation works in Altamira

Basic Sanitation

City of Vitória do Xingu, may need supplementary work, which the company would carry out.
Another benefit for the city provided by Norte
Energia is the managed landfill, which already has
one operational cell.

For social well-being, Norte Energia is concluding
basic sanitation works in the cities and communities
near UHE Belo Monte. The company is investing in
implementing a water and sewage network, bringing
quality of life to the region and helping control disease. Together with achievements in public health,
these works received investments of almost R$400
million.

Also in 2013, Norte Energia concluded the sewage collection and surface drainage systems in
Belo Monte (Vitória do Xingu) and Belo Monte
do Pontal (Anapu), as well as water supply and
deep capture systems. As established by IBAMA,
Norte Energia must implement complementary
water systems considering surface capture – these
works are scheduled for 2014.

Among basic sanitation works carried out in 2013,
the water supply and sewage collection systems that
Norte Energia began building in August in Altamira
stand out. At the end of the year, more than 50% of
these works were complete, reaching 15 neighborhoods. In addition, the implementation of water
towers and expansion of the existing water treatment station are underway. Also in Altamira, in
2013 Norte Energia concluded remedial work on the
existing landfill and closed the year with more than
80% of the managed landfill complete and today, it
is operational.

Both at Belo Monte and Belo Monte do Pontal,
throughout 2013 Norte Energia solved the problem of inappropriate waste disposal. Now, waste
generated at the Belo Monte Village is sent to the
managed landfill implemented by the company in
Vitória do Xingu. This solution served the City’s
request from IBAMA, proposing substitution of a
specific managed landfill for the Belo Monte Village for donation of equipment to operate a landfill located in Vitória do Xingu. For Belo Monte
do Pontal, Norte Energia is awaiting a decision by
the Anapu City Council regarding construction of
a landfill serving this community.

At the Vitória do Xingu city hall, in 2013 the company began implementing a sewage collection system and concluded surface drainage works. The
water supply system, under construction by the
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Malaria cases
feel 86% when
compared to 2011
according to data from
the Health Ministry.

Public Health

eled with funds from the Health Ministry and partially
equipped by Norte Energia.

In public health, since 2011 Norte Energia has invested in the Malaria Control Action Plan (PACM). Cases
in the five cities directly under UHE Belo Monte’s social and economic influence, in addition to Pacajá, fell
86% when compared to 2011 according to data from the
Health Ministry. This reduction is the result of various
initiatives under the PACM, which has a budget of approximately R$36 million provided by Norte Energia to
be invested through 2016.

These cities also have 27 health clinics built and equipped
– including full dental services – by the company with total investment of approximately R$15 million. There are
four in Altamira, six in Vitória do Xingu, seven in Anapu, five in Senador José Porfírio and five in Brasil Novo.
Of the 91 planned health projects, 25 are still under
analysis by Norte Energia to verify the actual need to
offset the impacts of UHE Belo Monte – derived from
the number of people attracted by the project. It should
be noted that, in evaluating semiannual reports on the
progress of the PBA and compliance with conditions,
IBAMA considers Norte Energia’s analyses sufficient to
support the adoption of preventive measures in relation
to these impacts when necessary, in line with the results
of the Social and Economic Aspect Monitoring Program
being carried out by the company.

Norte Energia also invests in building and retrofitting
hospitals. In April of 2013, construction began on the
Altamira General Hospital, with 100 beds for high and
medium complexity cases as part of an agreement between the company, city and Pará State Health Secretary.
In addition to the hospital, in August, Altamira residents
also received the Brasília Basic Health Clinic (UBS),
with the capacity to serve 180 thousand people per year
in seven clinics with three doctors, two orthodontists
and two nurses.

In addition to health infrastructure, PBA conditions also
provide for the construction and remodeling of schools
in the five cities impacted by the plant. In 2013, Norte
Energia invested R$13 million to build nine schools,
which are already complete and formally delivered to the
community. At the end of the year, another five were in
progress, four out to bid and nine in the design process.

Also in 2013, Norte Energia retrofitted the Uruará Municipal Hospital with the funds from the Xingu Sustainable Regional Development Plan (PDRSX) and, in
Anapu, began remodeling and expanding the local hospital. In Senador José Porfírio, the hospital was remod-
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Indigenous communities
With the requirements of Funai, the Special
Indigenous Health Service Secretary and the
Altamira Special Indigenous Health District,
initiatives that began in 2013 promote the restructuring, prevention and control of disease
in the villages. Among these actions are training of indigenous health and sanitation agents
– members of the community trained to guide
and share knowledge on preventive actions and
identifying disease.

Another 2013 highlight in the company’s social
initiatives was the approval, by the National Indian Foundation (Funai) of the Operative Plan
of the Basic Environmental Plan – Indigenous
Component (PBA-CI), allowing activities to begin. Composed of a plan and 10 programs, the
PBA-CI will promote actions supporting health
and education among indigenous populations
with institutional strengthening of indigenous
associations, communication, productive activity and development of subsistence and income
generation projects, as well as management of
indigenous lands, cultural heritage and environmental oversight. All of these will be executed
on 11 indigenous lands and one reserve, covering more than 5 million hectares and nine tribes
home to 3 thousand people in 34 villages.

Another initiative under the PBA-CI is the
construction of potable water supply systems
in the villages. The systems, for which works
began in 2012 and are still in progress, allow
for distribution of piped water in each village.
Wells of approximately 200 m were dug in each
location so that the water captured is within international standards of quality and consumption. Water is capture according to technical
guidelines established by the Special indigenous Sanitation District (DSEI). When necessary, surface water can be captured and treated
using water treatment systems.

According to the PBA-CI, the company’s priority is investment in indigenous health, improving
the services offered to these communities. For
this, various initiatives are planned, including:

•
•
•
•
•

Construction of indigenous health clinics;
Reform of the Xingu Special Indigenous
Sanitation District;
Equipment acquisition for the Indigenous
Health Center;
Donation of vehicles and vessels; and
Availability of beds for indigenous people
at the São Rafael Hospital.
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Vehicles donated to the Pará State Public Security Department

Safety
Focused on minimizing the impacts of the construction works on the daily lives of those living in the surrounding cities and communities,
Norte Energia allocated R$42.2 million to public
safety in 2013, in addition to the R$8.3 million
invested from the start of works. In addition to
the construction of a prison in Vitória do Xingu,
these resources were invested to improve working conditions for the Military and Civil police
forces, as well as an agreement signed in 2013
with the National Guard.

Site Visits
Reaffirming its commitment to transparency and
offering opportunity to countless people, Norte
Energia promotes visits to the job site of UHE

Belo Monte, inviting stakeholders and serving
requests of different community groups. In 2013,
in addition to oversight and control bodies involved in the project such as IBAMA, State Environmental Secretary, Labor and Jobs Ministry
and the Public Ministry, among others, several
congresspeople visited UHE Belo Monte through
Special Senate Commissions and from the Pará
State House of Representatives, in addition to
mayors and city council members from various
Pará cities.
Researchers, non-governmental organization
representatives and journalists from various
communication vehicles, both national and international, were also received by Norte Energia,
enjoying the opportunity to learn more about the
project and social and environmental programs.
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In this building phase for the Belo Monte Hydroelectric Power Plant, Norte Energia is investing heavily in organization, development and pre-operating expenses
which, according to estimates and projections, should be offset by the revenue
generated by future operations. Since the start of the project in 2010, the company has invested R$13.3 billion and, in 2013 alone, R$6.2 billion, up 39.3% over
2012’s R$4.4 billion).
The following graphs show the evolution of Norte Energia’s investments in 2013,
as well as the breakdown of these investments over the life of the project to date,
that is, since 2010.

Belo Monte site
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MONTHLY INVESTMENT 2013
(IN MILLION OF R$)

INVESTMENT (Capex) - 2013
(IN MILLION OF R$)
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ACCUMULATED INVESTMENT
(IN MILLION OF R$)

2013

Consolidated net losses for Norte Energia were R$41.7 million in 2013, 9% greater than the R$38.3 million in
2012. The graphs below show key financial performance indicators for Norte Energia in 2013 and compounded from 2010 to 2013.

ACCUMULATED RESULT 2013
(IN MILLION OF R$)
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ACCUMULATED RESULT 2010 - 2013
(IN MILLION OF R$)
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Norte Energia’s accumulated losses reflect the company’s pre-operational phase with necessary investments for key asset formation of UHE Belo Monte. Operating expenses are
expenditures with company overhead. Financial results are composed of revenues from investments net of financial expenses, primarily composed of charges on loans and financing.
The following graph shows net results in 2013.
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NET LOSS 2013
(IN MILLION OF R$)

Financial result
Financial revenues are chiefly the result of financial investments in fixed-income investment funds and securities issued by tier-one financial institutions. Financial expenses are composed of charges on the debt deriving from loans granted by the Brazilian Developmenet Bank (BNDES) and Promissory Notes.
Considering that loans and financing with the BNDES, which totaled R$9.8 billion in
2013, are wholly linked to the construction of the power generating unit, charges incurred are offset each month with financial revenues (funds from temporarily invested
loans) suhc that expenses exceed revenues to generate monthly capitalization of the
fixed asset under construction as per Accounting Pronouncement Committee – CPCs
20 and 27.
The accounting and financial results presented in this report comply with the new accounting rules under the process of alignment of BR GAAP with IFRS.
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Vessel transposition system
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
ON THE FINANCIAL STATEMENTS
To the Shareholders, Directors and Officers of
NORTE ENERGIA S.A.
Brasília – Federal District

quire compliance with ethical requirements by the
independent accountants, and that the audit should
be planned and performed with the purpose of
obtaining reasonable assurance that the financial
statements are free from material misstatement. An
audit involves the execution of selected procedures
in order to obtain evidence on the amounts and
disclosures comprised in the financial statements.

We have examined the financial statements of
Norte Energia S.A. (the “Company”), comprising
the balance sheet as of December 31, 2013, and the
corresponding statements of income, statements of
comprehensive income, statements of changes in
shareholders’ equity, and statements of cash flow
for the year then ended, as well as the summary of
the significant accounting practices and other explanatory notes.

The procedures used depend on the judgment of
the independent accountants, including the assessment of the risk of material misstatement in
the financial statements, whether due to fraud or
error. With regard to risk assessment, the accountant considers the relevant internal controls used
in the preparation and appropriate presentation
of the Company’s financial statements with a view
to planning such audit procedures as appropriate
in the circumstances, rather than expressing an
opinion about the efficacy of the Company’s internal controls.

Responsibility of Management
for the financial statements
The Management of the Company is responsible for
the proper presentation of the financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB) and the accounting practices adopted in Brazil, as well as for the
internal controls deemed necessary for the preparation of the financial statements free from material
misstatement, whether due to fraud or to error.

Responsibility of the
independent accountants

An audit also includes the assessment of the adequacy of the accounting practices used, as well as
the reasonableness of Management’s accounting
estimates and the presentation of the financial
statements taken as a whole.

Our responsibility is to express an opinion on these
financial statements based on our audit, which was
conducted in accordance with Brazilian and international accounting standards. Such standards re-

We consider that the audit evidence obtained is
sufficient and appropriate to be used as a basis for
our opinion.
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Our opinion
In our opinion, the aforementioned financial statements fairly represent, in all material aspects,
the equity and financial position of Norte Energia S.A. as of December 31, 2013, the Company’s
operating performance and cash flows for the year then ended, according to the International
Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board
(IASB) and the accounting practices adopted in Brazil.

Emphasis – Pre-operational phase
As mentioned in Note No.1 to the financial statements, the Company has spent significant
amounts on organization, development and pre-operation costs, which, according to our estimates and forecasts, should be absorbed by the revenues from future activities.
The completion of the Plant’s construction works and the beginning of operations and generation
of such revenues will depend on the Company’s capacity to fulfill the schedule of works planned
and to obtain the funds required, whether from shareholders or third parties.

Other matters
Statement of Value Added

We have also examined the statement of value added (DVA) for the year ended December 31, 2013,prepared under the responsibility of the Company’s Management, which is a requirement according to
Brazil’s corporate legislation for publicly held companies, and considered to be supplementary information for privately held companies and the IFRS, which do not require the presentation of the DVA.
This statement of value added was submitted to the audit procedures described herein and, in our
opinion, it is fairly presented, in all material aspects, in relation to the financial statements taken as
a whole.
Brasília, January 20, 2014.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
Regional Accounting Council (CRC) - 2SP015199/O-6
Wagner dos Santos Júnior
Accountant - CRC-1SP216386/O-1-S-DF
Aderbal Alfonso Hoppe
Accountant CRC-1SC020036/O-8-T-SP-S-DF
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NORTE ENERGIA S.A.
Balance sheets
Years ended December 31, 2013 and 2012
(In thousands of Reais)

ASSETS

NOTE

12/31/2013

12/31/2012

Cash and cash equivalents

4

965,344

62,892

Financial investments

5

832,180

147,730

12,608

8,486

Current Assets

Taxes recoverable
Prepaid expenses

6

27,967

28,222

Court deposits and escrow

9

30,672

-

620

283

1,869,391

247,613

6

57,906

51,246

16.b

48,753

28,100

4,740

-

Other credits
Total current assets

Noncurrent assets
Prepaid expenses
Deferred income and social contribution taxes
Taxes recoverable
Court deposits and escrow

9

22,781

383

Property, Plant and Equipment

7

13,153,111

6,969,397

Intangible Assets

8

173,769

166,554

Total noncurrent assets

13,461,060

7,215,680

Total assets

15,330,451

7,463,293

137

7. FINANCIAL STATEMENTS -

December 31, 2013

LIABILITIES

NOTE

12/31/2013

12/31/2012

Trade accounts payable

10

598,371

388,887

Related parties

14

-

763

13.b

-

1,028,475

Provisions

12

6,692

-

Other accounts payable

11

55,641

21,396

660,704

1,439,521

13.a

10,298,610

3,139,774

8

163,649

154,761

10,462,259

3,294,535

4,300,010

2,780,010

(92,522)

(50,773)

Total shareholders’ equity

4,207,488

2,729,237

Total liabilities and shareholders’ equity

15,330,451

7,463,293

Current Liabilities

Loans and financing

Total current liabilities

Noncurrent liabilities
Loans and financing
Use of Public Property (UBP)
Total noncurrent liabilities

Shareholders’ equity
Capital stock paid in

15

Accumulated losses

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NORTE ENERGIA S.A.
Statements of income
Years ended December 31, 2013 and 2012
(In thousands of Reais, except the earnings per share)

NOTE

12/31/2013

12/31/2012

Administrative

17

(59,772)

(57,116)

Other operating expenses

18

(1,991)

-

42

-

(61,721)

(57,116)

Operating expenses

Other operating revenues
Operating loss before financial income

Financial income
Financial revenues

19

90,858

48,419

Financial expenses

19

(91,539)

(48,743)

(681)

(324)

(62,402)

(57,440)

20,653

19,108

(41,749)

(38,332)

4,300,010

2,780,010

(0.0115)

(0.02020)

Loss before income and social contribution taxes
Deferred income and social contribution taxes

16.a

Loss for the year
Average quantity of shares available for the year

(in lots of 1 thousand)

Basic and diluted loss per share attributable
to shareholders for the year (in R$)
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NORTE ENERGIA S.A.
Statements of comprehensive income
Years ended December 31, 2013 and 2012
(In thousands of Reais)
12/31/2013

12/31/2012

(41,749)

(38,332)

-

-

(41,749)

(38,332)

Loss for the year
Other comprehensive income
Comprehensive income for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

NORTE ENERGIA S.A.
Statement of changes in shareholders’ equity
Years ended December 31, 2013 and 2012
(In thousands of Reais)
Capital stock
paid in

Accumulated
losses

Total shareholders'
equity

1,460,010

(12,441)

1,447,569

July 2012

300,000

-

300,000

October 2012

550,000

-

550,000

November 2012

470,000

-

470,000

-

(38,332)

(38,332)

2,780,010

(50,773)

2,729,237

March 2013

600,000

-

600,000

May 2013

370,000

-

370,000

November 2013

550,000

-

550,000

-

(41,749)

(41,749)

4,300,010

(92,522)

4,207,488

Balance as of December 31, 2011
Capital payments

Loss for the year
Balance as of December 31, 2012
Capital payments:

Loss for the year
Balance as of December 31, 2013

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NORTE ENERGIA S.A.
Statements of cash flow
Years ended December 31, 2013 and 2012
(In thousands of Reais)
Note

2013

2012

(62,402)

(57,440)

7 and 8

3,486

1,289

Net cost of property, plant and equipment written off

7

10,127

-

Provisions

12

Cash flow from operating activities:
Loss before income and social contribution taxes
Adjustments of loss from items without cash disbursements:
Depreciation and amortization

Financial income
Adjusted loss

6,692

-

15,349

(29,205)

(26,748)

(85,356)

Changes in operating assets and liabilities:

7,696

9,654

(6,405)

(7,741)

(22,735)

(604)

1,006

(4,146)

Other accounts payable

34,245

5,099

Net cash flow used in operations

(12,941)

(83,094)

Taxes recoverable
Prepaid expenses

6

Other credits
Suppliers – materials and services in general

Cash flows from investments:
Increase in property, plant and equipment (except unpaid capitalized interest)

7

(5,800,184)

(4,173,208)

Increase in intangible assets (except property for public use)

8

(805)

(8,118)

(625,891)

529,593

(30,672)

-

(6,457,552)

(3,651,733)

208,478

204,212

Financial investments

9.a

Escrows

Net cash used in investments
Cash flows from financing activities:
Suppliers – construction of Belo Monte UHE

13 and 14 (1,035,814)

Payment of loans and related parties

(3,914,996)

Loans and financing

13

6,680,281

5,937,882

Capital payment

15

1,520,000

1,320,000

7,372,945

3,547,098

902,452

(187,729)

62,892

250,621

965,344

62,892

Net cash from financing activities
Increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NORTE ENERGIA S.A.
Statements of value added
Years ended December 31, 2013 and 2012
(In thousands of Reais)

12/31/2013

12/31/2012

20,653

19,108

(827)

(698)

Third party services

(16,535)

(16,807)

Others

(8,096)

(6,107)

Depreciation and amortization

(3,486)

(1,289)

Value added from transfers - financial revenues

90,858

48,419

Other operating income

(1,949)

-

Value added for distribution

80,618

42,626

25,324

25,836

Rents

5,504

6,379

Financial expenses

91,539

48,743

(41,749)

(38,332)

80,618

42,626

Deferred tax credit
Inputs purchased from third parties
Material

Distribution of value added
Personnel and payroll charges
(includes management compensation)
Interest on third parties’ equity

Loss for the year
Value added for distribution
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NORTE ENERGIA S.A.
Notes to the financial statements
December 31, 2013 and 2012
(In thousands of Reais, except when otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION

will be according to the schedule included in the
Concession Agreement, with the project being in full
operation in 2019.The expenses incurred during the
pre-operational phase will be registered in the Fixed
Assets Orders under the specific headings for construction in progress, provided that they are directly
linked to the development. These expenses comprise
acquisition costs and the financial charges arising
from the financing obtained for the purchase of the
assets, as provided for in CPCs 20 and 27 (Note 2.5).

Norte Energia S.A. (the “Company”) is a special
purpose entity with closed capital incorporated on
July 21, 2010.It is controlled through a Shareholders’
Agreement (“Agreement”) to which all shareholders are parties, as provided for in Article 118 of Law
No. 6406/76. The shareholders incorporated the
Company with the specific purpose of undertaking
the deployment, operation, maintenance and exploitation of Belo Monte Hydroelectric Power Plant
(“Belo Monte UHE”), located on the Xingu River,
in the State of Pará, and the transmission facilities
specifically for this electricity generation project.
The Company’s headquarters are located at Setor
Comercial Norte, quadra 4, bloco B, salas 904 e 1004,
Centro Empresarial Varig, Asa Norte, Brasília - DF.

According to Note 13, in November 2012, the National
Economic and Social Development Bank (“BNDES”) approved a long-term loan in the amount of R$22,500,000,
and on December 28, 2012, the Company received the
1st installment of the loan amounting to R$3,137,882.
The proceeds of this first disbursement (direct installment) were fully used for payment of the debt structuring commission (BNDES), and also to settle the 1st
bridge loan, in the amount of R$1,215,000 (including
interest and principal), and the 2nd bridge loan from
BNDES, which had been onlent by Banco ABC Brasil
S.A. and Caixa Econômica Federal, in the amounts of
R$319,000 and R$1,594,000 (the two amounts include
interest and principal) respectively. On January 2, 2013,
the Company received the 1st indirect installment, in
the amount of R$2,091,921, which was onlent by Caixa
Econômica Federal and Banco BTG Pactual. A portion
of the funds was used to prepay promissory notes – 2nd
issue, in the amount of R$1,035,051.

On August 26, 2010, the Company entered into Concession Agreement No. 001/2010 with the Federal
Government through the Ministry of Mines and Energy – MME for the exploitation of electricity generation
services with a term of 35 years as from the signing of
the agreement. Under the agreement, 70% of the energy produced will be sent to the regulated market, 10%
to self-producers, and 20% to the free market (“ACL”).
Based on the schedule of the National Electric Energy
Agency (“ANEEL”), the reservoir should start to be
filled on December 15, 2014, while the other dates

143

7. FINANCIAL STATEMENTS -

December 31, 2013

fish transposition system. This license also includes
the following activities linked to the project, as per
the Licensing Process Report: installation of transmission lines for supply of energy to the four construction sites; transmission lines to carry the energy generated by the main and supplementary power
houses to Xingu and Altamira SEs respectively; construction sites at Pimental, Bela Vista, Belo Monte
and Canal; mineral reserves and waste water areas
associated with the construction of the main works;
and auxiliary roads for access to the power plant
construction sites and work fronts.

In May, June, August and December 2013, the second,
third and fourth installments of the long-term financing were released. These installments amounted to
R$4,588,360 (Note 13).
The Company will continue to depend on significant
amounts for organization, development and pre-operation costs to complete the Hydroelectric Power Plant.
According to estimates and forecasts, these amounts
should be covered by revenues from future operations. The Company’s paid-in capital stock amounts
to R$6,000,000 (Note 15), with subscriptions and payments being made according to the decisions of the
Board of Directors.

Demonstrations by representatives of the communities located in the region where the project is being
built have caused interruptions to the works. However, these stoppages have not affected the final schedule of the works. Possible impacts on costs are being
discussed between the Company and suppliers.

The physical guarantee of the UHE’s energy for the year
in which its generating units will be installed is 4,418.9
average MW for the main power house and 152.1 average MW for the supplementary power house.
It was the responsibility of the Government to regulate the exploration, by the Company, of the hydraulic
energy potential of the Xingu River, in the Municipality of Vitória do Xingu, in the State of Pará, through
the project named “Belo Monte Hydroelectric Power
Plant,” with a minimum installed production capacity
of 11,000 MW in the main power house and 233.1
MW in the supplementary power house.

The Company has allocated workforce and equipment to the different construction sites in order to
reduce possible delays and ensure the fulfillment of
the project’s schedule.

On June 6, 2011, the Brazilian Institute for the Environment and Renewable Natural Resources (“IBAMA”) granted the Installation License required for
the operations at the construction sites of Belo Monte, Pimental, Canal and Bela Vista, for the construction of dams, dikes, power houses, bypass, spillway,
main water intake, vessel transposition system and

Certain items in the statements of cash flows for the
previous year have been restated so as to permit a better
comparison with the statements for the current year.

Non-financial data included herein, such as energy
generation in MWs and qualitative aspects for determining insurance coverage, has not been audited.

The Company’s management authorized the conclusion of the financial statements on January 20, 2014.
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2.3. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash and securities of first-class financial institutions, which are
short-term, highly liquid, and with no significant
risk of change in value.

Significant accounting policies used in the preparation and presentation of these financial statements
are described below. These policies have been consistently applied in the years presented.

2.4. Financial investments

The Company’s financial investments are recorded as financial assets at fair value through income.
The Company determines the classification of its
financial assets upon their initial recognition, when
it becomes a party to the contractual provisions of
the instruments.

2.1. Basis of preparation

The Company’s financial statements are presented according to the accounting practices adopted
in Brazil, issued by the Accounting Pronouncements Committee (“CPCs”) and validated by the
Federal Accounting Council (“CFC”), as well as
the international accounting standards (“IFRS”)
issued by the International Accounting Standards
Board (“IASB”).

2.5. Property, Plant and
Equipment

Property, plant and equipment are measured at acquisition or construction cost, which includes all
financing costs for the purchase of qualified assets,
and are at a pre-operational stage. Loan costs for
the development, net of the financial revenues arising from the proceeds, are capitalized during the
year in which the corresponding operations are
carried out, as provided for in CPCs 20 and 27.

The preparation of the financial statements requires the use of certain accounting estimates and
the judgment of Management in the application of
the accounting policies. Matters requiring higher
levels of judgment and that are more complex, as
well as those in which the assumptions and estimates are significant in relation to these financial
statements, are detailed in Note 3.

Subsequent costs are included in the book value of
assets or recognized as a separate asset, as appropriate, only when the item is likely to produce future
economic benefits and the cost of the asset can be
accurately measured.

2.2. Currency of presentation

The financial statements are expressed in thousands of Reais, which is the Company’s functional
currency, except when otherwise stated.
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2.8. Loans and financing

Considering that the development is still in a
pre-operational phase, the useful life and the possible residual value of the assets of the project have
not yet been established for depreciation purposes.
Other items of property, plant and equipment are
depreciated according to estimates of their useful
lives, as mentioned in Note 7.

Loans and financing are initially recognized at fair value
net of transaction costs, and subsequently recognized at
amortized cost. Any difference between raised amount
(net of transaction costs) and the settlement amount is
recognized in the statement of income for the reporting
period the loans are outstanding or capitalized (as applicable) using the effective interest method.

2.6. Intangible assets

Intangible assets with finite useful lives acquired separately are recorded at cost, less amortization and impairment losses. Amortization is straight-lined based
on the assets’ estimated useful life.

Loans and financing are recognized in current and
non-current liabilities should the Company have the
unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the balance sheet date.

Amounts referring to Use of Public Assets were determined based on the present value of the payment flows
from this right for the exploration of the hydroelectric
power potential. Amortization will begin when the
Plant goes online.

Borrowing costs directly attributable to the acquisition
or construction of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use
are capitalized as part of the cost of that asset. All other
borrowing costs are recognized as an expense in the
reporting period they are incurred. Borrowing costs
include interest and other costs incurred by an entity
relative to the loan.

Corporate software is capitalized based on cost incurred for the acquisition and for making them ready
for use, amortized during their estimated useful life.

2.9. Other accounts payable

Costs related to software maintenance are recognized
as expenses, when incurred.

Other accounts payable are provisions recognized
whenever the Company has a present obligation (legal
or constructive) has arisen as a result of a past event;
where an inflow of economic benefits is probably necessary to settle the obligation and the amount of the
obligation can be estimated reliably. Provisions are disclosed in the balance sheet and statement of income.

2.7. Suppliers

Accounts payable to suppliers are liabilities payable for goods or services acquired from suppliers
in the regular course of business, and classified under current liabilities if the payment is due in up to
12 months, as applicable. These are initially recognized at the relevant invoice amount and carried to
present value as the case may be.

This item includes mainly taxes and contributions payable, and estimated payroll obligations.
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as appropriate, based on estimated amounts
payable to the tax authorities.
Deferred income tax and social security is recognized using the liability method over tax
losses and social security negative tax base,
and over temporary differences (as applicable)
arising from differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying
amount in the financial statements. Deferred
tax assets and liabilities are measured at the
tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is
settled, based on tax rates/laws that have been
enacted or substantively enacted by the end of
the reporting period.

These are recognized at cost or realization
amount, including, as applicable, gain or loss
and inflation adjustment. Whenever required,
assets and liabilities arising from long-term
transactions are adjusted to present value, and
other items are adjusted where there is a material effect.

2.11. Capital stock

The Company’s capital stock fully consists of
common shares and do not incur any issue cost.

2.12. Current and deferred income tax and social security

Deferred income tax and social security assets
are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against
which the deductible temporary differences
can be used.

Income tax and social security charges for the
reporting period include both current and
deferred tax. Income tax is recognized in the
income statement except to the extent that it
relates to items recognized in shareholders’ equity or comprehensive income, in which case
it is also recognized in shareholders’ equity or
comprehensive income.

Deferred income tax and social security assets
and liabilities can only be offset if the entity has
the legal right to settle current tax amounts on a
net basis and the deferred tax amounts are levied
by the same taxing authority on the same entity
or different entities that intend to realize the asset and settle the liability at the same time.

Current income tax and social security is calculated based on tax laws enacted or substantively enacted on the balance sheet date. Management periodically analyzes the Company’s
position in the income tax return for cases
where the applicable tax regulation is open to
interpretation. It then establishes provisions,

2.13. Financial income

Financial income is recognized as time passes using the effective interest rate method.

147

7. FINANCIAL STATEMENTS -

December 31, 2013

2.14. Impairment of assets –
CPC 01 (R1)

(c) Suppliers: recognized at amortized cost using the effective interest method and classified
as loans and receivables.

Management revises the net carrying amount of assets in order to assess events or changes in economic,
operating, or technological circumstances that indicate that such assets may be impaired. When such
evidence is detected and the net carrying amount exceeds the recoverable amount, an impairment provision is accrued to adjust the net carrying amount to
the recoverable amount, as applicable. Recoverable
amount is the higher of an asset’s or cash-generating
unit’s net selling price and its value in use.

(d) Loans and financing: the main purpose
of this financial instrument is to generate resources to fund the Company’s construction
plans, and meet its short-term cash flow needs
if necessary (Note 13).
(e) Local currency loans and financing are
recognized as financial liabilities at fair value,
and their amounts are restated at the contracted rates. The market price of these loans is the
same as the carrying amount because these are
financial instruments with exclusive characteristics from specific funding sources.

2.15. Earnings per share

Basic EPS is calculated by dividing net profit or loss for
the period attributable to common share holders by the
weighted average number of common shares outstanding during the period. Basic EPS and diluted EPS are
the same, because the Company has no dilutive potential financial instruments.

(f) The fair value of financial instruments
traded in active markets is determined based
on the quoted prices at the end of the trading
session on the balance sheet date, with no deduction of transaction costs.

2.16. Financial instruments

The Company’s financial instruments mainly include the following:

2.17. Standards, interpretations
and pronouncements issued but
not in effect as at December 31,
2013

(a) Cash and cash equivalents recognized at
market price, which is the same as the carrying
amount.

Standards, pronouncements and interpretations
issued by the IASB but not in effect up to the
Company’s reporting date are listed below. The
Company intends to adopt them as soon as they
are applicable.

(b) Financial investments: market price is reflected on the amounts recognized in the balance
sheet. Financial investments are recognized at
fair value through profit or loss (Note 5).
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(c) Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Amendments to IAS 32)

(a) IFRS 9 - Financial Instruments
IFRS 9, as issued, is the first step in IASB’s
project to replace IAS 39 and applies to classifying and measuring financial assets and liabilities as defined by IAS 39. IFRS 9 would
be initially applicable to annual periods beginning on or after January 1, 2013, but pronouncement Amendments to IFRS 9 Mandatory Effective Date of IFRS 9 and Transition
Disclosures, issued in December 2011, postponed the effective date to January 1, 2015.

These amendments provide further clarification for “currently has a legally enforceable
right to set off the recognized amounts,” and for
the criterion that would make non-simultaneous settlement mechanisms of clearing houses
qualify for offsetting. These amendments will
be effective for annual periods beginning on or
after January 1, 2014. The Company does not
expect these amendments to have any material
impact on its financial statements.

In subsequent stages, IASB will address new
matters, such as hedge accounting and provision for impairment of financial assets. Adoption of the first stage of IFRS 9 will impact the
Company’s classifying and measuring financial
assets, but will have no impact on classifying
and measuring financial liabilities. As soon as
the final standard is issued, the Company will
quantify its effects and the effects of the other
stages of IASB’s project.

(d) IFRIC 21 Levies
IFRIC 21 clarifies that a liability must be recognized when the event that triggers the payment of
the levy occurs. IFRIC 21 also determines that if
an obligation to pay levies is triggered on reaching
a minimum threshold, the liability is recognized
only when that minimum threshold is reached.
IFRIC 21 is effective for annual periods beginning
on or after January 1, 2014. The Company does
not expect IFRIC 21 to have any material impact
on its financial statements.

(b) Investing Entities
(Amendments to IFRS 10, IFRS 12, and IAS 27)

(e) IAS 39 Novation of Derivatives and Continuation
of Hedge Accounting - Amendment to IAS 39

These amendments will be effective for annual
periods beginning on or after January 1, 2014,
and provide a consolidation exemption for an
entity that meets the definition of an ‘investment entity’ under IFRS 10. Under this exemption, an investment entity is required to measure an investment in a subsidiary at fair value
through profit or loss. The Company does not
expect these amendments to have any material
impact on its financial statements.

This amendment makes it clear that there is no
need to discontinue hedge accounting if a hedging
derivative is novated, provided certain criteria are
met. This amendment will be effective for annual periods beginning on or after January 1, 2014.
Management does not expect this amendment to
have material effects on the financial statements.
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3. ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENT

fected asset or liability in future periods. Significant
items subject to these estimates and assumptions
mainly include determination of an asset’s recoverable amount, measurement of financial assets at
fair value, and the analysis of loss estimates and loss
amounts arising from lawsuits and administrative
claims.

In preparing the financial statements, Management
is required to make judgments and estimates and
adopt assumptions that affect revenues, expenses, assets and liabilities, and contingent liabilities
amounts on the reporting date. Accounting estimates and judgment are continually evaluated and
are based on historical experience and other factors,
including expected future events, considered reasonable for the circumstances.

3.2. Capital Management
The Company manages its capital with the purpose of
safeguarding its capacity to continuously offer return
to shareholders and benefits to other stakeholders, in
addition to maintaining an ideal capital structure that
allows for shareholder value maximization.

3.1. Accounting estimates and
assumptions

Based on assumptions, Management makes estimates regarding the future. By definition, the resulting accounting estimates rarely match the actual
results. The uncertainty factor of such assumptions
and estimates could lead to results that require a
significant adjustment at carrying amount of the af-

In line with its peers, the Company monitors its capital based on its financial leverage ratio. This ratio is
the net debt divided by total capital. Net debt, in turn,
corresponds to total loans and financing less cash and
cash equivalents.
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4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and banks
Cash and banks
Short term demand deposits
CDB
Purchase and sale commitment (a)

12/31/2013

12/31/2012

15

31

965,329

62,861

564,875

62,861

400,454

-

965,344

62,892

Cash or equivalents, invested in securities issued by prime financial institutions rated
by international rating agencies, highly liquid and redeemable at any time with no
effective loss.
(a) Because the Company expects a large disbursement in early January 2014, it has chosen to
contract a short-term transaction with a repurchase commitment by the issuer (CEF), ensuring
greater profitability and mostly IOF exemption, securing, on the reporting date, redemption with
no significant loss.
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5. FINANCIAL INVESTMENTS
12/31/2013

12/31/2012

Investment Fund - CEF

397,779

64,282

Investment Fund - BTG
Pactual

434,401

83,448

832,180

147,730

securities but with a grace period of no longer than
90 days, which implies an insignificant risk of change in value, since these are all post-fixed securities
pegged to the SELIC or CDI.

The company largely manages its cash through the
acquisition of shares in Private Credit Fixed Income Exclusive Funds, whose regulation meets the
criteria determined by Management, and where
only the acquisition of fixed income (government
and corporate) securities is allowed. The acquisition of corporate securities follows a strict credit
policy that allows for the acquisition of securities
issued by prime institutions (Investment Grade by
and international rating agency).

The fund’s equity is the sum of the balance of each
security in the portfolio, and the share amount is
calculated by the fund’s manager. The market value
of the government bonds in the fund’s portfolio is
marked to market according to criteria determined
by ANBIMA. Corporate securities are market valued using the pricing method adopted by the fund’s
manager. The Funds’ breakdown is as follows:

These funds have a different tax treatment because
their portfolios consist of long-term fixed income

Exposure (%)
Private financial Institutions

48,59%

Government financial Institutions

16,26%

Government bonds

35,15%
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6. PREPAID EXPENSES
12/31/2013

12/31/2012

Insurance premiums

85,873

79,468

Current

27,967

28,222

Non-Current

57,906

51,246

Risk

R$ Coverage

Premium

Monthly
Amort.

Duration

J. Malucelli

Engineering (concession)

1,045,996

31,867

303

08/10 to 04/19

MAPFRE (a)

Engineering

19,967,727

223,000

1,961

08/11 to 01/21

ACE

Civil Liability

90,000

2,800

30

03/11 to 01/19

Civil Liability (Employer)

10,000

3,500

37

03/11 to 01/19

Insurer

MAPFRE

(a) Engineering risk insurance contracted with Mapfre Seguradora S.A. with coverage of R$19,967,727, premium of R$223,000,
and duration from August 31, 2011 to January 31, 2021.

7. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
12/31/2013

31/12/2012

Average annual
depreciation rate

Cost

Depreciation

Net
Amount

Net Amount

8.3% p.a.

21,478

(2,462)

19,016

10,806

Generation

12,277

(594)

11,683

1,180

Administration

9,201

(1,868)

7,333

9,626

Property, plant and
equipment in progress

13,134,095

-

13,134,095

6,958,591

Generation

13,134,095

-

13,134,095

6,958,591

13,155,573

(2,462)

13,153,111

6,969,397

Description
Property, plant and
equipment in use
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Changes 2012

As at
12/31/2011

Additions

Writeoff

Transfers

As at
12/31/2012

Generation in use
Buildings, civil construction, and improvements

-

-

-

280

280

18

4

-

835

857

Vehicles

-

-

-

75

75

Furniture and Fixtures

-

-

-

2

2

18

4

-

1,192

1,214

-

(4)

-

-

(4)

(1)

(26)

-

-

(27)

-

(3)

-

-

(3)

(1)

(33)

-

-

(34)

Land

54,469

215,555

-

(2,916)

267,108

Reservoirs, dams and pipelines

59,160

1,374,590

-

236,932

1,670,682

Buildings, civil construction, and improvements

501,685

458,448

-

(412,620)

547,513

Machinery and equipment

27,714

69,984

-

69

97,767

Vehicles

-

-

-

-

-

Furniture and Fixtures

-

-

-

-

-

342,605

1,792,915

-

186,207

2,321,727

Advances to suppliers (c)

1,382,581

485,703

-

(4,820)

1,863,464

Studies and projects (b)

162,971

-

-

(1,581)

161,390

Machinery and equipment

(-) Accumulated depreciation
Buildings, civil construction, and improvements (a)

Machinery and equipment (a)
Vehicles (a)
Generation in progress

Apportionable (d)

Deposits with court (e)

422

28,647

-

(129)

28,940

2,531,607

4,425,842

-

1,142

6,958,591

Buildings, civil construction, and improvements (f)

1,379

-

-

1,623

3,002

Machinery and equipment

2,090

105

-

3,305

5,500

Furniture and Fixtures

1,717

59

-

322

2,098

5,186

164

-

5,250

10,600

Buildings, civil construction, and improvements (f)

(32)

(94)

-

-

(126)

Machinery and equipment

(97)

(554)

-

-

(651)

Furniture and Fixtures

(77)

(120)

-

-

(197)

(206)

(768)

-

-

(974)

Buildings, civil construction, and improvements

2,929

261

-

(3,190)

-

Machinery and equipment

2,624

1,360

-

(3,984)

-

201

209

-

(410)

-

5,754

1,830

-

(7,584)

-

2,542,358

4,427,039

-

-

6,969,397

Administration in use

(-) Accumulated depreciation

Administration in progress

Furniture and Fixtures
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Changes 2013

Additions

Write-off

Transfers

As at
12/31/2013

Generation in use
Buildings, civil construction, and improvements

-

-

2,938

3,218

Machinery and equipment

-

-

5,400

6,257

Vehicles

-

-

2,722

2,797

Furniture and Fixtures

-

-

3

5

-

-

11,063

12,277

(-) Accumulated depreciation

-

Buildings, civil construction, and improvements (a)

(91)

-

-

(95)

Machinery and equipment (a)

(164)

-

-

(191)

Vehicles (a)

(305)

-

-

(308)

(560)

-

-

(594)

78,031

-

-

345,139

3,453,285

-

-

5,123,967

Buildings, civil construction, and improvements

357,098

-

(2,938)

901,673

Machinery and equipment

121,495

-

(5,386)

213,876

2,723

-

(2,723)

-

1

-

(1)

-

1,744,887

-

-

4,066,614

Advances to suppliers (c)

430,722

-

-

2,294,186

Studies and projects (b)

-

-

-

161,390

Generation in progress
Land
Reservoirs, dams and pipelines

Vehicles
Furniture and Fixtures
Apportionable (d)

Deposits with court (e)

6,550

(8,240)

-

27,250

6,194,792

(8,240)

(11,048)

13,134,095

-

(1,998)

-

1,004

Machinery and equipment

521

(3)

-

6,018

Furniture and Fixtures

81

-

-

2,179

602

(2,001)

-

9,201

Buildings, civil construction, and improvements (f)

(82)

113

-

(95)

Machinery and equipment

(797)

1

-

(1,447)

Furniture and Fixtures

(129)

-

-

(326)

(1,008)

114

-

(1,868)

-

-

-

-

15

-

(15)

-

-

-

-

-

15

-

(15)

-

6,193,841

(10,127)

-

13,153,111

Administration in use
Buildings, civil construction, and improvements (f)

(-) Accumulated depreciation

Administration in progress
Buildings, civil construction, and improvements
Machinery and equipment
Furniture and Fixtures
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(a) Under CPC 27 (Property, Plant and Equipment), the depreciation of assets that generate future
economic benefits absorbed into the production of other assets must be capitalized. Therefore, depreciation of property, plant and equipment items (Generation in Use) recognized in profit or loss was capitalized to property, plant and equipment items (Generation in Progress). Up to December 31, 2013,
the Company capitalized R$594 in depreciation, including R$560 in fiscal year 2013.
(b) Substantively refer to initial investments in HPP Belo Monte for the study, inventory, and feasibility
phases, considered as construction cost and determined in the concession agreement, in compliance
with accounting, corporate and regulatory rules.
(c) A significant portion of the amounts under “Generation in progress” refers to advances to IMPSA - Wind Power Energia S.A. and the ELM Consortium (Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda,
Andritz Hidro Inepar do Brasil S.A., and Voith Hydro Ltda.) for electromechanical equipment supply,
and to the CCBM Consortium (Consórcio Construtor Belo Monte), responsible for the construction of
the Plant.
(d) “Apportionable” is used to recognize costs incurred for the construction works and that cannot be
directly allocated to the relative asset or directly through the Property, Plant and Equipment Order
(ODI) system. Management understands the costs will be allocated right before the plant goes online,
and these will be apportioned proportionately to direct costs attributable to each asset, observing the
peculiarities and nature of the apportionable costs.
“Apportionable” breakdown
Description

12/31/2012

12/31/2013

1,592,680

2,594,018

Capitalized interest

254,599

649,264

Engineering projects and consulting

265,739

452,901

87,391

145,240

121,318

225,191

2,321,727

4,066,614

Mobilization and construction site

Financial charges, bank commissions, and insurance

Other

(e) This item is used for the recognition of deposits for the issue of ownership injunction in lawsuits for the expropriation
of areas to be used in property, plant and equipment in progress, through the Property, Plant and Equipment Order
(ODI) system. In 2013 the lawsuits were closed, generating a refund of R$8,240.
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(f) A write-off was recognized in “Buildings, civil construction, and improvements” due to the expiration of lease agreements for the Varig Building Office and the Altamira Headquarters Building. The write-offs were R$449 and R$1,436
respectively, totaling R$1,885 (Note 18).

The estimated useful life and the depreciation method follow the criteria set by Resolution ANEEL no. 474 of
February 7, 2012. Management understands the useful lives estimates and depreciation methods determined
by ANEEL are adequate.
As at December 31, 2013, the Company had no asset purpose of lien or blocked by force of a court order.
As the Company has borrowed specific resources for the acquisition of a specific qualifying asset, the borrowing costs ate directly attributable to the qualifying asset and can be readily identified. Therefore, the Company determined the borrowing costs amounts eligible for capitalization the actual costs incurred, less any
income earned on the temporary investment of such borrowings. Capitalization commenced in July 2011. In
the fiscal year ended December 31, 2013, R$394,665 were capitalized (R$218,299 in December 2012).

8. INTANGIBLE ASSETS
8.1. Breakdown
Description

Annual amortization rates

Cost

Accumulated Net amount
amortization 12/31/2013

Net amount
12/31/2012

Intangible assets in use

12,828

(3,076)

9,752

11,717

Administration

12,828

(3,076)

9,752

11,717

12,797

(3,076)

9,721

11,686

31

-

31

31

Intangible assets in progress

164,017

-

164,017

154,837

Generation

163,649

-

163,649

154,761

163,649

-

163,649

154,761

368

-

368

76

368

-

368

76

176,845

(3,076)

173,769

166,554

Software license
Trademarks and Patents

Use of Public Assets
Administration
Software license

20% p.a.
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8.2 Changes

Changes 2012

Changes 2013

As at
12/31/2011

Changes 2012

Transfers

As at
12/31/2012

Additions

Changes 2013

As at
12/31/2013

145,771

8,990

-

154,761

8,888

-

163,649

Intangible assets in use:

822

-

11,493

12,315

277

236

12,828

Trademarks and Patents

31

-

-

31

-

-

31

Software license

791

-

11,493

12,284

277

236

12,797

(-) Accumulated amortization

(77)

(521)

-

(598)

(2,478)

-

(3,076)

Intangible assets in progress:

3,451

8,118

(11,493)

76

528

(236)

368

Software license

3,451

8,118

(11,493)

76

528

(236)

368

149,967

16,587

-

166,554

7,215

-

173,769

Use of Public Assets

Use of Public Assets
The Company will pay to the Federal Government the annual mount of R$16,617 in monthly installments
equivalent to 1/12, beginning when the first generation unit of the HPP goes online, as verified by ANEEL’s
inspection, or when delivery of the CCEAR energy commences, whichever happens first, up to the 35th year
of the Concession, under clause 6 of the Concession Agreement. The obligation amount up to the end of the
Concession is R$593,330. This obligation is recognized at present value in non-current liabilities as a counter-entry of intangible assets. As at December 31, 2013, the amount was R$163,649 (R$154,761 in December
2012), restated at the IPCA on a monthly basis and discounted to present value using the project’s internal
rate of return.

158

7. FINANCIAL STATEMENTS -

December 31, 2013

9. COURT DEPOSITS AND ESCROWS
12/31/2013

12/31/2012

Escrows (a)

30,672

-

Court Deposit - Tax (b)

22,773

378

8

5

53,453

383

Current

30,672

-

Noncurrent

22,781

383

Others

(a) Escrow agreement signed on April 15, 2013, by Norte Energia S.A., CISA Trading S.A., and Banco BTG
Pactual S.A. for the purchase and sale of goods to order. On February 25, 2013, the Company entered into a
purchase and sale agreement for the purchase of imported goods in order to meet the Technical and Financial
Cooperation Agreement signed with the Government of Pará with respect to the targets set out in the Basic
Environmental Project (BEP), within the constraints of public safety.
(b) This is a legal requirement related to a lawsuit filed against the Municipality of Altamira regarding the
monthly payment of ISS. Discussion of the incidence of ISS on the inclusion, in the calculation base, of materials applied and contractors hired for services contracted with CCBM.

10. SUPPLIERS
As of December 31, 2013, the Suppliers group is made up of billing and provisions related to the
construction of the Belo Monte HPP and to the maintenance of the Company’s administrative
activities.
12/31/2013

12/31/2012

Belo Monte Builder Consortium

503,367

344,722

Other providers of investment

92,463

42,631

2,541

1,534

598,371

388,887

Other providers of materials and services
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11. OTHER ACCOUNTS PAYABLE

Withholding taxes

Taxes payable
ISS (a)
Social Security (INSS)
PIS/COFINS/CSLL
Others

Labor legislation liabilities
Others

12/31/2013

12/31/2012

1,512

1,315

46,574

14,555

38,048

10,888

2,653

1,632

918

637

4,955

1,398

7,050

5,526

505

-

55,641

21,396

(a) According to Note 9, section (b), the monthly payment of the ISS withheld from CCBM at the
Municipality of Altamira is being deposited in court for a total of R$22,773.

12. ALLOWANCES
The Company recognized a contingent liability during 2013 for the amount of R$6,692
for the acquisition of and compensation for improvements made on disputed land in the
region affected by the construction of the plant. A balancing entry for this allowance was
passed to the fixed asset accounts group.
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13. LOANS AND FUNDING
Description

12/31/2013

12/31/2012

Loans and funding - BNDES (a)

10,298,610

3,139,774

Promissory note - 2nd issue (b)

-

1,028,475

10,298,610

4,168,249

-

1,028,475

10,298,610

3,139,774

Current
Noncurrent

Loans and funding are updated according to the interest rate and financial charges established in
each contract and incurred up to the date of the financial statements. Such charges, net of the income generated by investment of the surplus, are appropriated to fixed assets, since they result from
funding used exclusively for the acquisition of fixed assets under construction (Note 7).
(a) Loans and funding - BNDES
In 2011 the first installment of the bridge loan (direct portion) from BNDES and the promissory
note from Banco BTG Pactual were drawn down. In 2012 the second installment of the bridge loan
(indirect portion) from BNDES, onlent by CEF - Caixa Econômica Federal and Banco ABC Brasil,
and the promissory note from Banco BTG Pactual, were drawn down.
On November 21, 2012, BNDES approved a credit line for R$22,500,000, R$3,700,000 of which
related to the FINAME - PSI credit line, and the balance to the FINEM credit line. Part of the credit,
relative to FINEM and amounting to R$7,000,000, will be transferred by Caixa Econômica Federal,
while another R$2,000,000, from the same line of credit, by Banco de Investimentos BTG Pactual.
The remainder of the contract will be secured exclusively from BNDES, as detailed below:
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Loan approved
(in millions of R$)

Charges (pa)

Escrow

9,814,7

LTIR + 2.25%

Corporate guarantee, pledge and
receivables (*)

Banco BTG

2,000,0

LTIR + 2.65%

Corporate guarantee, pledge and
receivables (*)

CEF Bank

7,000,0

LTIR + 2.65%

Corporate guarantee, pledge and
receivables (*)

5.5%

Corporate guarantee, pledge and
receivables (*)

Long-term funding

BNDES - FINEM - direct portion
BNDES - FINEM - indirect portion:

9,000,0
BNDES - PSI - direct portion

3,685,3
22,500,0

(*) The receivables will be pledged as collateral after Belo Monte HPP comes into operation.

The credit will be earmarked for the implementation of Belo Monte HPP, the associated transmission system, and investments under the Plan for the Sustainable Regional Development of Xingu.
The agreement is divided into the following sub-loans and amortization terms:
Charges (pa)

Start of disbursement

Start of
repayment

End of repayment

Sub-loan A

LTIR + 2.25%

Dec/12

Feb/17

Jan/42

Sub-loan B

LTIR + 2.25%

Dec/12

Dec/17

Jan/42

Sub-loan C

LTIR + 2.25%

Apr/14

Nov/18

Jan/42

Sub-loan D

LTIR + 2.25%

Dec/14

Oct/19

Jan/42

Sub-loan A

LTIR + 2.65%

Jan/13

Feb/17

Jan/42

Sub-loan B

LTIR + 2.65%

Jan/13

Dec/17

Jan/42

Sub-loan C

LTIR + 2.65%

Apr/14

Nov/18

Jan/42

Sub-loan D

LTIR + 2.65%

Dec/14

Oct/19

Jan/42

Sub-loan A

5.50%

Dec/12

May/17

Mar/41

Sub-loan B

5.50%

Sep/15

Oct/19

Mar/41

Description
Direct portion - FINEM

Indirect portion - FINEM

Direct portion - PSI
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The credit will be made available, in installments, according to the
needs for the completion of the project.
Loan disbursement began in 2012, amounting to R$3,137,882, and
during 2013, 3 installments were disbursed in 5 drawdowns, in the
months of January, May, June, August and December for a total of
R$6,680,281.
A summary of disbursements under the credit lines is given in the table below:
Description

Amount

Direct disbursement BNDES A1

1,550,643

Direct disbursement BNDES B1

730,640

Direct disbursement BNDES PSI A

856,599
3,137,882

Total disbursements 2012

1,892

Total Interest 2012
Balance in 2012

3,139,774

Direct disbursement B1

2,154,563

Direct disbursement PSI A

598,453

Indirect disbursement BTG B1

961,104

Indirect disbursement CEF B1

1,490,161

Indirect disbursement BTG B1

328,000

Indirect disbursement CEF B1

1,148,000

Total disbursements 2013

6,680,281
478,555

Total Interest 2013
Balance in 2013

10,298,610

The agreement contains a covenant that determines the maintenance, throughout the period of the financing, of a capitalization ratio (Equity/Total Assets) equal to or greater than 15%, in addition to the maintenance of a DCR
(Debt Coverage Ratio) to be calculated after the HPP comes into operation,
at which time it must be audited.

163

December 31, 2013

7. FINANCIAL STATEMENTS -

December 31, 2013

The calculation is made as follows:
ICSD = (A)/(B)
Where:
(A) Cash flow generation
(+) EBITDA
( - ) Income tax
( - ) Payroll charges
(B) Debt service
(+) Amortization of principal
(+) Payment of interest
Up to the date these financial statements were approved, the Company
was in compliance with all of its contractual obligations.
The maturities of the long-term funding installments are distributed
as follows:
Years

Amount

2017

180,667

2018

422,317

2019

422,317
9,273,309

After 2020

10,298,610

(b) The 2nd promissory note from Banco BTG Pactual was disbursed in
August 2012 and settled in January 2013, as shown below:
Description

Amount

Promissory Note Disbursement

1,000,000

Total disbursements 2012

1,000,000
28,475

Total Interest 2012
Balance in 2012

1,028,475
6,576

Total Interest 2013

1,035,051

Promissory Note Settlement

-

Balance in 2013
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14. RELATED PARTIES
12/31/2013

12/31/2012

-

763

Related parties

The Company Management considers that purchases involving related parties are made at regular market prices. On December 31, 2012, the balance
consisted of accounts payable for the supply of steel to Siderúrgica Norte
Brasil S.A. (“SINOBRAS”). SINOBRAS is part of the Company’s shareholder base, holding a 1% stake of the capital of Norte Energia.
In 2013, the compensation of the Company’s key management personnel
was R$7,733 (R$7,288 in December 2012).

15. CAPITAL STOCK
On December 31, 2013, the total amount of subscribed capital stood at
R$6,000,000 (R$6,000,000 in December 2012), with R$4,300,010 being
fully paid, comprising 4,300,010 ordinary shares (R$2,780,010, corresponding to 2,780,010 ordinary shares in December 2012).
Capital subscriptions were approved by the Shareholders in Meetings held
on these dates:
Date

Amount of shares
(in lots of thousands)

Constitution

07/21/2010

10

1st Meeting

07/28/2010

80,000

4th Meeting

08/25/2010

100,000

5th Meeting

12/09/2010

980,000

14th Meeting

10/18/2011

300,000

21st Meeting

05/22/2012

300,000

25th Meeting

09/18/2012

550,000

25th Meeting

09/18/2012

470,000

27th Meeting

11/27/2012

600,000

31st Meeting

02/28/2013

920,000

Meeting for approval

4,300,010
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On December 31, 2013 and 2012, the Company’s ownership breakdown is represented as follows:
2013

Shareholder

Subscribed

Subscribed
and paid-in

Stakes

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte

1,198,800

859,142

19.98%

Centrais Elétricas Brasileiras S.A- Eletrobras

900,000

645,002

15.00%

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

900,000

645,002

15.00%

Belo Monte Participações S.A

600,000

430,001

10.00%

Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS

600,000

430,001

10.00%

Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF

600,000

430,000

10.00%

Amazônia Energia S.A.

586,200

420,111

9.77%

Vale S.A

540,000

387,001

9.00%

Siderúrgica Norte Brasil S.A. - SINOBRAS

60,000

43,000

1.00%

J. Malucelli Energia S.A.

15,000

10,750

0.25%

6,000,000

4,300,010

100.00%
2012

Shareholder

Subscribed

Subscribed
and paid-in

Stakes

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte

1,198,800

555,446

19.98%

Centrais Elétricas Brasileiras S.A- Eletrobras

900,000

417,002

15.00%

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

900,000

417,002

15.00%

Belo Monte Participações S.A

600,000

278,001

10.00%

Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS

600,000

278,001

10.00%

Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF

600,000

278,001

10.00%

Amazônia Energia S.A.

586,200

271,606

9.77%

Vale S.A

540,000

250,201

9.00%

Siderúrgica Norte Brasil S.A. - SINOBRAS

60,000

27,800

1.00%

J. Malucelli Energia S.A.

15,000

6,950

0.25%

6,000,000

2,780,010

100.00%

In 2013, the amount of R$1,520,000 was paid in as approved at the 27th, 31st and 39th meetings of the Board
of Directors. At the 27th meeting, held on November 27, 2012, it was resolved to pay in R$600,000, which
occurred in March 2013. At the 31st and 39th meetings, held on February 28, 2013 and October 18, 2013,
respectively, it was resolved that a capital contribution would be made in the amount of R$1,330,000, which
was paid in as follows: R$370,000 in May 2013, R$550,000 in November 2013, and R$410,000 on January 3,
2014, as a subsequent event (note 25).
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16. INCOME AND SOCIAL CONTRIBUTION TAXES
Income and social contribution taxes for the year are calculated under the actual quarterly earnings
system, at the rate of 15% on taxable income, plus an additional 10%, and at the rate of 9% on taxable
income, respectively.
a) Reconciliation of the effective rate of income and social contribution taxes
12/31/2013

12/31/2012

(62,402)

(57,440)

34%

34%

IRPJ and CSLL at the nominal rate - 34%

21,216

19,530

Permanent additions and exclusions:

(563)

(422)

20,653

19,108

-

-

Loss before Income Tax and CSLL
IRPJ and CSLL rates

Deferred tax credit recognized

b) Composition of deferred income and social contribution tax credits
12/31/2013

Tax loss and carry forwards
Rate
Deferred income tax

12/31/2012

Income tax

Payroll
charges

Income tax

Payroll
charges

143,391

143,391

82,646

82,646

25%

9%

25%

9%

35,848

12,905

20,662

7,438

48,753

28,100

Deferred income and social contribution tax credits resulting from tax losses and negative calculation bases were registered based on the likelihood of realization through future taxable profits arising
from energy sales due to begin in 2015. This likelihood was based on the business plan prepared by
Management and approved by the administrative bodies, so that the tax benefit of accumulated losses under the model begins in July 2016 and ends in 2028.
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17. ADMINISTRATIVE EXPENSES, BY TYPE
12/31/2013

12/31/2012

Personnel

(20,796)

(21,327)

Corporate

(4,528)

(4,509)

(827)

(698)

Third-party services

(16,535)

(16,807)

Depreciation and amortization

(3,486)

(1,289)

Leases and rents

(5,504)

(6,379)

Insurance

(370)

(415)

Travel

(1,991)

(1,540)

Others

(5,735)

(4,152)

(59,772)

(57,116)

Material

18. OTHER OPERATING EXPENSES
12/31/2013

12/31/2012

(1,885)

-

(106)

-

(1,991)

-

12/31/2013

12/31/2012

90,466

47,511

392

908

90,858

48,419

(485,131)

(265,956)

(-) Capitalization of loan

394,665

218,299

Other financial expenses

(1,073)

(1,086)

Financial expenses

(91,539)

(48,743)

(681)

(324)

Property, plant and equipment written off
Other expenses

19. FINANCIAL INCOME

Interest on financial investments
Other financial revenues
Financial revenues
Interest on loans and funding

Net financial income
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20. FINANCIAL INSTRUMENTS
As of December 31, 2013, the Company had no outstanding contracts involving derivatives.
The asset values of financial instruments are very similar to the amounts that could be
obtained by trading them on an active market or, in the absence of this, to their net present value based on the prevailing market interest rate.
The Company is in its pre-operational phase and the risks inherent to its current phase
can be identified as follows:
(i) Credit risk
Since the Company is in its pre-operational phase, it does not currently depend on
receivables from its customer portfolio. However, it is exposed to financial risks associated with its financial investment portfolio.
Management has a financial management policy that limits exposure to certain types
of credit risk, which is monitored individually and collectively taking into account the
counterpart’s financial strength. Management also uses market knowledge, information and experience to take certain credit risk positions. Additionally, the Company
seeks to diversify its investments among different counterparts to ensure a capital return compatible with the risk, without concentrating its exposure on a specific entity.
(ii) Price risk
When the Company’s commercial operations go online, revenues will be, under the
concession agreement, adjusted on a yearly basis by ANEEL using the IPCA variation.
(iii) Interest Rate Risk
The Company is limited to the effects of price index and currency volatility in its expected cash flow, since nearly 80% of its contractual commitments are pegged to a
price index (IPCA), and 100% of its future energy sale agreements traded in the Regulated Trading Environment, matching the indexes for revenues and costs/expenses.
Regarding the interest rate risk of its financing contracts, the Company has already
contracted loans with BNDES to fund projects, with the following conditions: 30-year
maturity, interest rate of 5.5% p.a. (PSI facility), TJLP + 2.25% (FINEM - Direct), and
TJLP + 2.25% (FINEM - Indirect). These facilities are mostly pegged to pre-fixed rates, making the Company’s financial liabilities little exposed to market interest rates
volatility.
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(iv) Liquidity risk
One of the Company’s main cash sources is the payment of capital by shareholders. The
Company’s current shareholders are among the largest of their respective industries in Brazil.
The shareholders include leading companies in the electric energy, mining, pension funds,
and steel industries. The duration of the financial investments respects the needs foreseen
in the Company’s Business Plan and no asset issued by a private institution, invested by the
Company, exceeds the maximum grace period of 90 days. Securities acquired by the Company
maturing in 90 days or more are highly liquid and traded in the market on a daily basis.

21. SENSITIVITY ANALYSIS OF FINANCIAL ASSETS
AND LIABILITIES
debts the Company was exposed to with the BNDES as
at December 31, 2013. Based on the values of TJLP on
December 31, 2013, we determined the likely scenarios
for the 12 months of 2014 and then calculated positive
variations of 25% (Scenario II) and 50% (Scenario III).

The Company’s financial liabilities are mostly pegged to
the variation of the TJLP rate, used to adjust loan contracts with the BNDES. However, a portion of the financing (FINAME-PSI facility) is pre-fixed at 5.5% p.a..
CPCs 38, 39 and 40 address the presentation of financial instruments in a specific Note, and the disclosure
of the sensitivity analysis table.

For each scenario we calculated the gross interest expense disregarding any taxes levied and the flow of maturities of each contract scheduled for 2014. The base
date used for financing was December 31, 2013, for
which we made one-year index projections and tested
the sensitivity of such indexes in each scenario.

Three different scenarios were set up, considering only
the post-fixed portion of the financing (TJLP), for the
purpose of testing the sensitivity of the index used in

Risk

BNDES financing (post fixed)
Rate subject to variation

TJLP

Projected Financial Expense

Variation - R$
Risk

BNDES financing (pre fixed)
Rate subject to variation

Pre

Projected Financial Expense

Variation - R$
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Probable
scenario (I)

Scenario II

Scenario III

8,781,369

8,781,369

8,781,369

5.00%

6.25%

7.50%

653,184

762,952

872,719

-

109,768

219,535

Probable
scenario (I)

Scenario II

Scenario III

1,517,241

1,517,241

1,517,241

5.50%

5.50%

5.50%

83,448

83,448

83,448

-

-

-
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BNDES financing (whole)
Projected Financial Expense

Risk

Probable
scenario (I)

Scenario II

Scenario III

TJLP +

10,298,610

10,298,610

10,298,610

Pre

736,632

846,400

956,167

-

109,768

219,535

Variation - R$

ed for 12 months. Based on the values of CDI on
December 31, 2013, we determined the likely scenarios for the 12 months of 2014 and then calculated positive variations of 25% (Scenario II) and
50% (Scenario III).

The Company’s financial asset is mostly pegged
to the variation of the CDI. With the purpose of
testing the sensitivity of possible changes in CDI,
and adopting December 31, 2013 as the base date,
three different scenarios were set up and project-

Risk

Investments
Rate subject to variation

Probable
scenario (I)

Scenario II

Scenario III

1,828,181

1,828,181

1,828,181

9.77%

12.21%

14.66%

182,385

227,249

272,722

-

44,865

90,337

CDI

Projected Financial Income

December 31, 2013

Variation - R$

22. INSURANCE COVERAGE
Regarding reinsurance, all reinsurers are among the
leaders in each of their markets, and all are rated A or
above, and the leader of the Reinsurance Panel is Munich Re, the world leader and the leader in Brazil in
Engineering Risks.

The Company is the principal in insurance agreements
for the following items:
(a) Engineering Risk
(b) Delay in Start-Up - DSU;
(c) Operating Risks;
(d) Business interruption - BI; e
(e) Civil Liability.

The total amount at risk for insurance coverage purposes is nearly R$20,000,000, with maximum indemnification of R$2,000,000 per event. The contracted
engineering risk insurance covers the following: project error, extended maintenance (24 months), aircraft
charter, dumping, riots, strikes, expert fees, and rescue
and containment expenses. The insured parties in this
contract are Norte Energia and the contractors operating on the construction site.

In September 2011, Mapfre Vera Cruz Seguradora,
leader in the Insurance Panel, issued an Engineering
Risk Insurance Certificate informing the risk is covered and an engineering risk policy was issued, in effect
from August 31, 2011 to January 31, 2021. Likewise,
and in the same month, ACE Seguradora S.A. issued
another Insurance Certificate accepting the insurance
that will cover claims for damage arising from the Insured Client’s Civil Liability, with a total insured amount
of R$90,000 in excess of R$10,000 for each and every
claim, in effect from March 1, 2011 to January 31, 2019.

Additionally, our auditors’ work scope does not include examining whether the insurance coverage is sufficient, which was determined by Management instead.
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23. COMMITMENTS
Agreement value

Amounts incurred

Agreements balances

Construction (CCBM and other)

17,644,118

8,343,438

9,300,680

Supply and assembly

4,748,045

1,917,929

2,830,116

255,373

151,114

104,259

22,647,536

10,412,481

12,235,055

Mapfre and J. Malucelli insurance

As at December 31, 2013, the Company has construction agreements worth R$17,644,118, R$16,665,298
of which with Consórcio Construtor Belo Monte
(CCBM), responsible for building the Plant.

and after the negotiation is over and the parties
have reached an agreement, the contract will be
amended to reflect such changes. Negotiations are
expected to be closed in the first quarter of 2014.

Under the contract, the Company is negotiating
with CCBM the results of the Consolidated Basic
Project, among other aspects. Should there be any
change in contract prices, both for higher or lower,

The amounts above refer to the major contracts
directly relevant to the construction of the Plant,
and are recognized at original amounts contracted,
restatements, and adjustments.

24. COURT AND ADMINISTRATIVE JUDGMENTS
not imply “negative environmental effects.”

On February 15, 2012, September 24 and October
1, 2013, the Company was received an infringement notice from the Brazilian Environment, and
Renewable Natural Resources Institute (“IBAMA”)
regarding possible noncompliance with covenants
of the Environmental Permit for the Installation of
the HPP, and all applicable administrative procedures were adopted, including the filing of an administrative appeal. According to the infringement
notices, the suits are valued at R$7,000, R$3,000
and R$2,700 respectively.

As at December 31, 2013, the Pará State Attorney’s
Office filed a suit requiring the payment of losses and
damage arising from the alleged delay in the remodeling, expansion and construction works of schools.
The amount proposed in the suit is R$100,000. After
discussing with the State Attorney’s Office, a motion
was filed with the suit with the proposed agreements
to be entered into. The amount of the agreement will
be lower than the one proposed in the suit. Based on
Management and legal advisers analysis, this lawsuit
is classified as remote loss.

The matter does not imply the suspension of the
permit, which continues in effect, and therefore
the construction works and other activities related to this project are ongoing. IBAMA itself, in
the documentation that grounds the infringement
notice, pointed out that such noncompliance does

Other suits with smaller representativeness the
Company is party to are classified as possible loss,
based on Management and legal advisers analysis:
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estimated loss amount is R$100.

a) A lawsuit filed by the Federal Prosecutor’s Office
of Pará requires the suspension of the Installation
License claiming the alleged noncompliance with
covenants of Preliminary License no. 342/2010, with
loss estimated at R$500.

d) A provisional remedy suit with injunction request
filed by the Altamira Ornamental Fish Exporters
and Producers Association for ornamental fishing
to be maintained, suspending the construction of
the plant until an expert report is prepared. The estimated amount in question is R$1.

b) Lawsuits referring to indemnification for expropriation and appraisals of improvements in the expropriated areas in the amount of R$3,944.

e) Labor claims for an estimated amount of R$90.

c) A lawsuit of the Federal Prosecutor’s Office claiming noncompliance with covenants of the environmental permit for the creation of an indigenous
reserve for the Juruna community at Km 17. The

As determined by CPC 25 - Provisions, Contingent
Liabilities, and Contingent Assets, no provision was
recognized for the claims described above.

25. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
On January 3, 2014, the amount of R$410,000, was paid up, as resolved on the 39th Board of Directors’ Meeting.

FISCAL BOARD REPORT
The Norte Energia S.A. Fiscal Board, in the exercise of its legal and statutory attributions, at a meeting held
on this date, has duly examined the Financial Statements complemented by Explanatory Notes and the Administration Report for the fiscal year ending on December 31, 2013. Based on the review of this information
and the contents of the Independent Auditor’s report prepared by Ernst & Young Terco, issued without restrictions, on January 20, 2014, it is the opinion of this Board that the documents cited do adequately reflect the
financial situation, patrimony and management practices of the Company and such, we hereby recommend
that they be submitted to the Shareholders at the next Ordinary General Assembly.
Brasilia-DF, March 18, 2014.

Jésus Alves da Costa
Chairman
Hailton Madureira de Almeida
Member

Henrique Jager
Member
Antonio Carlos Bastos d’Almeida
Member
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