
ERSA - Estanho de Rondônia S.A.
CNPJ nº 00.684.808/0001-35  –  NIRE 113.0000.156-7

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOERO 48H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODOERO – 3COL X 23CM – PÁG. 1

ATIVO 2014 2013    
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 252 7
 Contas a receber parte relacionada - CSN - 2.521
 Contas a receber 2.106 77
 Estoques 5.695 5.563
 Tributos a recuperar 1.707 841
 Outros 1.270 273
Total do ativo circulante 11.030 9.282

Não circulante
Realizável a longo prazo
 Tributos a recuperar - 70
Imobilizado 24.001 24.709
Intangível 70 128
Total do ativo não circulante 24.071 24.907

TOTAL DO ATIVO 35.101 34.189

PASSIVO 2014 2013    
Circulante
 Fornecedores 366 738
 Obrigações sociais e trabalhistas 527 768
 Obrigações fi scais 142 282
 Partes relacionadas - CSN 6.264 1.063
 Provisões fi scais e trabalhistas 6.349 5.554
 Outras obrigações a pagar 376 442
Total do passivo circulante 14.024 8.847
Não circulante
 Adiantamento para futuro aumento de capital - 850
Total do passivo não circulante - 850
Patrimônio líquido
 Capital social 26.775 19.660
 Reservas de capital - 792
 Reservas de lucros - 4.040
 Prejuízos acumulados (5.698) -
Total do patrimônio líquido 21.077 24.492
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.101 34.189

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas: Submetemos à V.Sas. as demonstrações fi nanceiras, relativas aos exercícios sociais fi ndos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, da 
ERSA - Estanho Rondônia S.A. A Administração

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo líquido por ação)
 2014 2013    
Receita líquida 12.672 26.565
 Custo dos produtos vendidos (17.318) (22.643)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (4.646) 3.922
Despesas operacionais, líquidas (5.368) (12.193)
 Despesas gerais e administrativas (5.286) (5.504)
 Outras despesas, líquidas (82) (6.689)
Prejuízo operacional antes do resultado 
 fi nanceiro (10.014) (8.270)
 Resultado fi nanceiro líquido (516) (666)
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
 contribuição social (10.530) (8.936)
 Imposto de renda e contribuição social correntes - (327)
Prejuízo líquido do exercício (10.530) (9.263)
 Quantidade de ações no fi nal do exercício 51.665.048 34.236.307
Prejuízo líquido do exercício por ação - R$ (0,20) (0,27)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (Em milhares de reais)

 2014 2013    
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Prejuízo líquido do exercício (10.530) (9.263)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
 exercício
 Depreciação/Exaustão/Amortização 3.730 2.793
 Provisão/Reversão de perda estimada de 
  ativo imobilizado (747) 2.048
 Provisões fi scais e trabalhistas 795 568
 (6.752) (3.854)
(Aumento) Redução dos ativos
 Contas a receber terceiros (2.029) 2.482
 Contas a receber partes relacionadas - CSN 2.521 9.467
 Tributos a recuperar (796) (540)
 Estoques (132) 1.436
 Outros (997) (136)
 (1.433) 12.709
Aumento (Redução) dos passivos
 Fornecedores (372) (363)
 Obrigações sociais e trabalhistas (241) (73)
 Partes relacionadas - CSN 5.201 (3.625)
 Outras obrigações a pagar (66) (1.253)
 Obrigações fi scais (140) (341)
 Outros - 1
 4.382 (5.654)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais (3.803) 3.201
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aumento de capital em dinheiro 6.265 -
 Aquisições de imobilizado (2.215) (3.210)
 Aquisições de intangível (2) -
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
 investimento 4.048 (3.210)
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes 
 de caixa 245 (9)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7 16
 Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 252 7

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

(Em milhares de reais)
  Reserva  Reservas Lucro 
  de capital  de lucros (Prejuízos)        
 Capital Incentivos  Investi- acumu- 
Saldo em social fi scais Legal mentos lados Total            
 31/12/2012 19.660 792 2.264 11.039 - 33.755
Prejuízo líquido 
 do exercício - - - - (9.263) (9.263)
Destinações 
 para reservas - - 40 (9.303) 9.263 -
Saldo em 
 31/12/2013 19.660 792 2.304 1.736 - 24.492
Prejuízo líquido 
 do exercício - - - - (10.530) (10.530)
Aumento de 
 capital social 
 em dinheiro 7.115 - - - - 7.115
Absorção de 
 prejuízo do 
 exercício - (792) (2.304) (1.736) 4.832 -
Saldo em 
 31/12/2014 26.775 - - - (5.698) 21.077

DIRETORIA
Daniel dos Santos Júnior

Enéas Garcia Diniz
Giovanna Lúcia de Matos Lana - Contadora - CRC: MG-089369
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