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O ano de 2015 foi difícil para o mundo todo, e para o Brasil  
em particular. A expressiva redução de 3,8% no PIB, em  
relação a 2014, reflete o quadro geral no qual a economia  
brasileira se inseriu. Tal como em outros segmentos, o  
consumo de energia elétrica registrou um encolhimento  
de 2,1%, em relação ao ano anterior; a crise política,  
bem como os escândalos de corrupção, revelados pela  
‘operação lava-jato’, criaram um clima de instabilidade e  
incertezas. Mesmo assim, a EDF Norte Fluminense soube  
conduzir-se a contento, fechando o ano com resultados  
positivos. Aferiu um Lucro Bruto de R$ 366.129.000,00 e  
Líquido de R$ 164.340.000,00, inferiores aos do Exercício de  
2014, porém, ainda assim, expressivos. O EBTIDA foi de  
R$ 392.057.000,00.

No plano operacional, foi um período intenso com paradas 
técnicas programadas para trocar componentes e aumentar 
o desempenho industrial. Nesses eventos, mais de 300 
prestadores de serviços auxiliaram as equipes da usina, a qual 
continuou operando ao mesmo tempo, com total respeito 
às regras de segurança. Mesmo com essas intervenções, 
a geração de energia se manteve nos patamares do ano 
anterior e a taxa de disponibilidade permaneceu elevada, 
ficando acima de 93%.

Também trabalhamos muito na modernização da 
governança da empresa, implantando uma clara separação 
das atividades, responsabilizando a linha gerencial, 
aprimorando o sistema de compliance com a criação 
dos departamentos de controle interno e de compras, e 
redefinindo os procedimentos internos. 

No campo da Responsabilidade Socioambiental, a EDF Norte 
Fluminense manteve seu elevado nível de engajamento, 
apoiando projetos humanitários, culturais, esportivos e 
ambientais, todos detalhados neste Relatório.
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Merecem também destaques os resultados obtidos pela 
empresa com os seus projetos desenvolvidos no âmbito 
do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
do Setor de Energia Elétrica. Em 2015, foram concluídos 
importantes projetos, tais como ‘Sistema de simulação 
dinâmica online de condições operativas de UTEs’ e ‘Sistema 
experimental a plasma para tratamento de resíduos e 
recuperação de produtos com valor agregado’, além de outros 
projetos que continuavam em processo de desenvolvimento, 
envolvendo um montante de R$ 4 milhões.

Por fim, é importante sinalizar o investimento realizado 
pela EDF NF no setor de geração, via a aquisição de 51% 
da Companhia Energética Sinop. Em fase de construção, 
no estado de Mato Grosso, em sociedade com as 
subsidiárias do Grupo Eletrobras: Eletronorte e a Chesf, o 
projeto, considerado prioritário na estratégia de expansão 
internacional do Grupo EDF, prevê a operação de uma 
hidrelétrica de 400 MW de capacidade instalada, em 2018. 
Este empreendimento vem acompanhado de  um amplo 
trabalho de apoio socioeconômico na região. 

O engajamento diário das equipes da EDF Norte Fluminense 
para assegurar o nível de excelência operacional e financeira 
da Termelétrica, os investimentos realizados para a construção 
da hidrelétrica de Sinop, bem como o desenvolvimento 
de parques eólicos pela EDF Energies Nouvelles, na Bahia 
(183MW), mostram que, apesar de uma conjuntura difícil, o 
Grupo EDF acredita no Brasil e na capacidade de ampliar sua 
presença no setor energético do País.
 
Boa leitura. Saudações

Yann des Longchamps
Presidente da EDF no Brasil

Diretor Presidente da EDF Norte Fluminense

CARTA DO PRESIDENTE 

PONTOS 
POSITIVOS EM 
ANO DIFÍCIL
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A ESTRUTURA 

EDF NORTE 
FLUMINENSE 
É REFERÊNCIA 
EM GERAÇÃO 
TERMELÉTRICA

Localização
A usina está estrategicamente localizada junto à Bacia de 
Campos - maior produtora de gás natural do Brasil - no 
município de Macaé, a 190 quilômetros do município do 
Rio de Janeiro, principal consumidor da energia gerada pela 
empresa. 

Quando a EDF Norte Fluminense foi construída, o país vivia 
uma séria crise de abastecimento de energia elétrica. Além 
de contribuir com o Sistema Integrado Nacional (SIN) para 
o abastecimento nacional, essa unidade passou a ter papel 
determinante na estabilização do fornecimento de energia 
à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, assegurando 
confiabilidade elevada.

A capacidade instalada da EDF Norte Fluminense, de 828 
MW, é suficiente para atender à demanda de cerca de 
dois milhões e meio de consumidores. O viés que norteia 
a eficiência dessa planta é o investimento constante em 
atualização tecnológica, com incorporação operacional de 
processos que a mantêm no estado da arte, e o permanente 
aprimoramento da capacitação de pessoal. Os funcionários 
da EDF Norte Fluminense e seus colaboradores terceirizados 
são constantemente treinados e reciclados. Graças ao grande 
porte do Grupo EDF, é possível a promoção de intercâmbio, 
com técnicos brasileiros fazendo estágio em outras unidades 
e trazendo novas experiências para o Brasil.

Desde que entrou em operação, em 2004, a usina da EDF 
Norte Fluminense desponta como a unidade de geração 
térmica de ciclo combinado mais moderna e eficiente do 
sistema elétrico brasileiro. A unidade tornou-se referencial 
para os proprietários, o Grupo Electricité de France, o maior 
gerador de energia do Ocidente, justamente por apresentar, 
em seu conjunto operacional, o que há de mais eficiente 
nessa área. São comuns visitas de técnicos nacionais e 
estrangeiros à planta para conhecê-la em detalhes.

A EDF Norte Fluminense opera uma termelétrica de ciclo 
combinado, de 828 MW, com três turbinas a gás natural e 
uma a vapor. Esse sistema permite que os gases liberados 
pela combustão do gás natural, ao invés de serem lançados 
in natura e a altíssimas temperaturas na atmosfera, são 
canalizados e aproveitados para o aquecimento de caldeiras 
de uma turbina convencional a vapor, com capacidade de 
geração superior a das três turbinas a gás.
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Estrutura
A empresa dispõe de duas unidades: de gerência e operação. 
A usina fica localizada no município de Macaé, às margens 
da BR 101 e a 13 quilômetros da central de distribuição 
de gás da Petrobras, fornecedora do combustível. Lá, em 
dezembro de 2015 trabalhavam 74 pessoas, essencialmente 
especialistas em operação e controle. No Rio de Janeiro 
eram 31 funcionários no escritório central, sede da diretoria 
e onde trabalham as equipes de suporte: planejamento, 
financeiro, comercial, informática, controle ambiental, 
recursos humanos, compras, controle e outras. O escritório 
central também abriga as equipes da EDF Energies Nouvelles, 
bem como as de Novos Negócios na América Latina, que 
vieram participar da dinâmica de crescimento do Grupo EDF 
no Brasil nesse ano. 

Além da geração de energia elétrica, a EDF Norte Fluminense 
mantém um extenso rol de atividades paralelas, atendendo a 
demandas nos campos ambiental, social, cultural e esportivo. 
Essas atividades estão detalhadas neste Relatório.

Hidrelétrica de Sinop,
projeto avançou em todas  
as frentes
Seguindo orientação da matriz - Electrecité de France - no 
sentido de detectar novas possibilidades de negócios no 
Brasil, a EDF Norte Fluminense assumiu o controle acionário 
da Companhia Energética Sinop (CES), onde conta como 
parceiros com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco 
(Chesf) e a Eletronorte, ambas subsidiárias da Eletrobrás. 
Trata-se de um projeto, ora em fase de desenvolvimento, de 
uma hidrelétrica com capacidade instalada de 400 MW, em 
construção no rio Telles Pires, no estado de Mato Grosso, 
município de Sinop.

A previsão do início das operações é para 2018, e, em 2015, 
os trabalhos avançaram significativamente: concretagem 
da área de montagem (50% concluídos até dezembro), 
desmatamento na margem esquerda do rio Teles Pires, 
escavações nas áreas das adufas, vertedouro, casa de força, 
tomada d’água e montagem eletromecânica. Vários programas 
de proteção ambiental foram adotados para a área afetada, 
abrangendo os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, 
levantados durante a realização dos estudos ambientais.

Uma preocupação da Hidrelétrica de Sinop, reflexo da filosofia 
de trabalho do Grupo EDF, é o amplo apoio a comunidades 
dos cinco municípios atingidos pelo projeto. Nesse sentido, 
são realizados cursos de gestão ambiental, financiamento do 
Programa Negócio a Negócio, do Sebrae, que visa capacitar 
os micro empresários locais, palestras de orientação sobre 
questões críticas de saúde, como prevenção à Hanseníase, à 
malária e formas de combate ao mosquito Aedes Aegypti. 
Também é feito monitoramento dos peixes do Telles Pires. 
Foi iniciado o inventário do potencial turístico do entorno 
da hidrelétrica, com o objetivo de abrir nova frente de 
negócios para os empreendedores locais. Também em 2015, 
o Conselho de Administração se reuniu pela primeira vez na 
cidade de Sinop, a poucos quilômetros do canteiro de obras.

ENERGIA SUFICIENTE PARA 
ATENDER À DEMANDA DE CERCA 
DE DOIS MILHÕES E MEIO DE 
CONSUMIDORES

FUNCIONÁRIOS,  
PREPONDERANTEMENTE 
ESPECIALISTAS EM OPERAÇÃO  
E CONTROLE

826 MW 57
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GOVERNANÇA 

AUDITORIA 
INTERNA BUSCA 
TRANSPARÊNCIA 
TOTAL

Ética
Foi estabelecido um canal de ética, independente, 
com o auxílio de empresa externa especializada, onde 
qualquer pessoa envolvida com os processos operacional e 
administrativo pode denunciar, sob proteção de anonimato, 
desvios de atividade que venham a violar o Código de Ética 
do Grupo EDF, as políticas e procedimentos estabelecidos 
pela EDF NF ou as leis em vigor.

Foi efetuada ampla revisão nas normas de procedimentos 
administrativos de todas as áreas da empresa. Novas políticas 
foram implementadas, de forma a atender as melhores 
práticas de governança do mercado.

O canal de ética, além de permitir o relato de condutas 
inapropriadas, também permite que sejam encaminhadas 
sugestões visando o melhoramento de processos; e que sejam 
dirimidas dúvidas quanto à aplicabilidade do Código de Ética.

A partir do segundo semestre de 2015, a EDF Norte 
Fluminense adotou uma medida fundamental para a 
modernização de seus processos administrativos e gerenciais, 
com a implantação de uma unidade de Auditoria Interna. 
A meta é aprimorar o sistema de governança corporativa e 
compliance da empresa.

A EDF Norte Fluminense atua em consonância com as diretrizes 
da matriz e, por isso, prioriza o aperfeiçoamento de seu 
Código de Ética e busca total conformidade com a legislação 
brasileira de combate à corrupção. É bom ressaltar que a 
empresa sempre foi submetida, também, a auditoria externa.

E, já no curto espaço de tempo do exercício de 2015, a 
equipe  trabalhou com afinco, estabelecendo diretrizes 
e abrindo as portas de um novo universo gerencial para 
funcionários, prestadores de serviços, fornecedores e demais 
segmentos de interesse da empresa (stakeholders). Os 
resultados começaram a aparecer logo nos primeiros meses.
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Gerenciamento de riscos
O investimento na área de auditoria interna proporcionou, 
já nos primeiros meses, o aprimoramento na forma de se 
reportar à matriz, dinamizando a comunicação.

Foi elaborado um mapa de riscos corporativos da EDF Norte 
Fluminense, comtemplando as áreas operacional, estratégica, 
financeira e de conformidade. O gerenciamento de riscos é 
uma ferramenta estratégica utilizada para priorizar esforços 
e hierarquizar decisões, otimizando a estrutura de controles 
internos e o processo de gestão da EDF NF.
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

UM 
COMPROMISSO 
DA EDF NORTE 
FLUMINENSE 
DESDE O 
COMEÇO

Cultural
UMA PAIXÃO FRANCESA // Realização de exposição 
fotográfica intitulada Rio Uma Paixão Francesa – O Rio de 
Janeiro em coleções fotográficas francesas, acompanhadas 
de um catálogo bilíngue (português / francês) e de uma 
mesa redonda. A exposição foi resultado de uma cooperação 
Brasil-França, tendo curadoria do fotógrafo e antropólogo 
Milton Guran e de Jean-Luc Monterosso, diretor da Maison 
Européenne de la Photographie. A exposição, fez parte do 
FotoRio 2015, e  contou também com o apoio do Consulado 
Geral da França. Foi incluída no Calendário Oficial das 
comemorações pelos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. 

TEATRO MAISON DE FRANCE // Apoio à manutenção do 
conceituado teatro, localizado na zona central da cidade do 
Rio de Janeiro, reinaugurado em 2002.

CAIXA DE FERRAMENTAS // Peça teatral: Caixa de 
Ferramentas, destinada ao publico infantil, com mensagem 
sobre respeito mútuo entre pessoas e grupos sociais. 
Publicação de um livro ilustrado, dedicado ao publico 
infanto-juvenil.

KOLIRIUS INTERNACIONAL DE GRAFITI // Festival de 
grafiti, que visa o intercâmbio de vertentes artísticas, países 
e gerações. O evento ocorre em Macaé, e objetiva resgatar 
e promover a história da cidade, a revitalização de espaços 
urbanos e a conscientização dos jovens sobre a necessidade 
de encarar a arte como essencial à luta contra o vandalismo. 

Mesmo antes de iniciar a geração de energia elétrica, a  
EDF Norte Fluminense sempre esteve empenhada em apoiar 
iniciativas de cunho cultural, ambiental, social e esportivo, 
não apenas nos municípios do Rio de Janeiro e de Macaé, 
mas em todo o Estado do Rio de Janeiro. O rol de ações 
é imenso, incluindo projetos de preservação ambiental, 
de iluminação artística de monumentos históricos, de 
publicações editoriais, produção de peças teatrais, filmes 
e exposições, patrocínio de feiras literárias, além de apoio 
a atividades esportivas, sempre procurando abranger 
públicos de todas as origens e condições sociais. Os esforços 
continuaram no exercício de 2015, com uma diversificada 
série de projetos.
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FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS // 
O Festival Varilux é a principal mostra de filmes franceses 
realizada no Brasil. Em todo o país são exibidos filmes 
recentes de grande sucesso na França. Esse Festival 
contempla os principais centros urbanos nacionais, onde são 
mostradas cerca de vinte películas. Em 2015, a EDF Norte 
Fluminense organizou a pré-estreia e ofereceu coquetel no 
evento de Macaé.

PALÁCIO LARANJEIRAS – PROJETO DE RESTAURO // 
O objetivo do projeto foi a restauração dos elementos artísticos 
e adequação do Palácio das Laranjeiras, localizado no Parque 
Guinle, residência oficial do Governador do Rio de Janeiro.

ESPETÁCULO ÂMBAR 2015 – CINDERELA // Apoio 
à Escola de Dança de Macaé, que realiza espetáculos 
para o público infantil, juvenil e adulto. Foram feitas 14 
apresentações, reunindo mais de 800 alunos. A Escola 
mantém programa de bolsas, envolvendo 100 alunos de 
regiões carentes de Macaé. Também realiza apresentações 
em Asilos do município.

CAFÉ COM ARTE // 
 III Salão de Artes Plásticas da Galeria Café com Artes 

– O objetivo desse projeto é o incentivo às artes plásticas, 
divulgando diferentes talentos artísticos de Macaé e 
promovendo o intercâmbio cultural com diversas regiões 
do país. 

 I Concurso de Tortas Doces da Galeria Bia Café com 
Artes – Este concurso tem caráter recreativo e cultural. 
O seu objetivo é dar oportunidade a profissionais e 
amadores, de Macaé e de localidades vizinhas, para 
mostrarem suas habilidades, incentivando a arte culinária, 
descobrindo e divulgando diferentes talentos.  

 I Salão de Fotografias da Galeria Bia Café com 
Artes – Visa o incentivo à Arte Fotográfica, descobrindo 
e divulgando diferentes talentos artísticos de Macaé, 
promovendo o intercâmbio cultural com fotógrafos de 
outras localidades do Brasil.

AÇÃO LITERÁRIA EM MACAÉ // Evento literário chegou 
à 4ª edição e tem como objetivo promover o intercâmbio 
de conhecimento entre educadores, escritores regionais 
e autores nacionais, e estimular o surgimento de novos 
leitores. Em 2015 o homenageado foi um dos mais notáveis 
poetas brasileiros, Manoel de Barros.
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Palácio Laranjeiras – projeto de restauro

Apoio à manutenção do Teatro Maison de France

Patrocínio das atividades de canoagem no município de Macaé

Exposição fotográfica intitulada Rio uma paixão francesa

Espetáculo Âmbar 2015 – Cinderela

Kolirius Internacional de Grafiti

Festival Varilux de Cinema Francês 
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Ambiental 
REDE DE VIVEIROS E SISTEMAS AGROFLORESTAIS 
MICO-LEÃO-DOURADO // Esse projeto visa envolver, 
capacitar e apoiar as famílias de agricultores das 
comunidades rurais, inseridas nas bacias dos rios São João e 
Macaé, para adoção de práticas agrícolas e dinamização da 
produção de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, 
que garantam a sustentabilidade social, econômica e 
ambiental da região. O projeto, uma parceria com a 
Associação Mico Leão Dourado, consolidou as iniciativas de 
apoio ao agricultor familiar. 

O projeto resume-se basicamente em incentivar a 
produção de mudas por agricultores familiares nas bacias 
dos rios São João e Macaé; fortalecer a rede de viveiristas, 
composta por esses agricultores, parceiros da AMLD; difundir 
os princípios e técnicas de manejo agroflorestal na região, 
desenvolvendo modelos adaptados às condições locais, com 
a participação efetiva dos agricultores. 

COMPENSAÇÂO AMBIENTAL // Como parte do Termo 
de Compromisso de Compensação Ambiental, assinado 
pela EDF Norte Fluminense com o INEA, em 2009, foram 
concluídos no ano de 2015, como escopo do Projeto de 
Estruturação e Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão 
da APA Macaé de Cima e Parque Estadual dos Três Picos, 
o Plano de Manejo da APA Macaé de Cima, e os Cadernos 
Temáticos para o fortalecimento da gestão participativa dos 
conselhos das unidades de conservação. Foram também 
adquiridos bens e equipamentos para utilização nos parques.

Social
SOLIDARIEDADE FRANÇA BRASIL – SFB // Apoio à 
ONG Solidariedade França-Brasil (SFB), fundada em 1986 
por franceses e brasileiros, e que vem atuando há 29 
anos na defesa e promoção dos direitos da criança e do 
adolescente no estado do Rio de Janeiro. A SFB engloba 
quatro programas: Articulação por Direitos, Direito à 
Educação, Direito à Saúde e Fortalecimento das Iniciativas 
Comunitárias. 

Trata-se de uma contribuição para a formulação e 
implementação de políticas públicas relacionadas à criança 
e ao adolescente; para a formação de profissionais e 
outros atores sociais que trabalham com a infância e a 
adolescência, nos âmbitos educativo, pedagógico, de saúde, 
de gestão, de defesa e promoção de direitos; para atuar 
positivamente em projetos que visem melhorar o acesso e a 
qualidade do atendimento à criança e ao adolescente; para 
fortalecer e apoiar as iniciativas locais comunitárias.

O projeto está concentrado em cinco municípios da 
Baixada Fluminense, que apresentam os piores indicadores 
socioeconômicos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Em prol da transparência, a SFB submete suas contas, todos 
os anos, a auditoria externa.

FESTA DO DIA DA CRIANÇA // Trata-se de ação de 
responsabilidade social, apoiando o evento comemorativo ao 
Dia da Criança em uma comunidade carente do município 
de Rio das Ostras. Os colaboradores são estimulados a doar 
brinquedos, roupas e alimentos, assim como participar 
fisicamente do evento, no dia 12 de outubro, ajudando na 
distribuição e na organização.

Esportivo
GUANABARA RUGBY // Com esse projeto a EDF Norte 
Fluminense objetiva difundir o conhecimento do esporte no 
país, estimular a adesão ao mesmo e entrosar jovens locais 
e estrangeiros para participarem de competições estaduais. 
A meta é formar futuramente atletas para as seleções 
fluminense e nacional e disputar competições olímpicas.

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DE ESPORTES E MEIO 
AMBIENTE – AEEMA // Patrocínio das atividades de 
canoagem no Município de Macaé, com o objetivo de 
criar um polo preparativo para os Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro, no ano de 2016. O Projeto tem como 
principal objetivo promover a inclusão social, por meio de 
diversas atividades esportivas e educacionais, atendendo 
a crianças e adolescentes de Macaé. A canoagem vem 
sendo dinamizada na região há vários anos, mas só pode 
melhorar sua estrutura após o apoio decidido da EDF Norte 
Fluminense, a partir de 2010.

As atividades previstas no projeto envolvem a prática de 
canoagem slalom, canoagem lagoa, competições, bola cross, 
participação na limpeza de rios, viagens culturais (a maioria 
das crianças nunca saíram do estado), atividades com ping-
pong, acesso à internet, reforço escolar, exercícios assistidos, 
cursos de primeiros socorros e capoeira, entre outras.

CANOA POLINÉSIA – PROJETO PATROCÍNIO 
LETÍCIA E GISELLE // Captação de patrocínio para a 
dupla competidora, Letícia Lana e Giselle Leal, em ‘Canoa 
Polinésia’, para que estas pudessem participar das principais 
provas do ano: Tríplice Coroa, Aloha Spirit, Volta Ilha Santo 
Amaro, Sulamericano.  As atletas competem nas categorias 
Open e Master, e já conquistaram diversas medalhas e 
títulos, desde 2008. 

MICOS-LEÕES-DOURADOS,  
ATÉ 2025, VIVENDO LIVREMENTE  
EM FLORESTAS PROTEGIDAS 

+2.000

CRUZADA DO MENOR // Apoio financeiro a esta 
importante ONG do Rio de Janeiro, que tem por 
objetivo atender a populações carentes em situação 
de risco social. A Cruzada realiza esse trabalho em 
ambientes degradados, procurando compensar falhas 
educacionais domésticas e aprimorando a criatividade, 
habilidade e independência das crianças. Esse trabalho 
contempla ainda a jovens e idosos.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS CRIANÇA DO VIDIGAL 
//  Apoio a essa instituição que visa colaborar para a 
elevação do nível social, econômico e cultural de crianças 
e adolescentes de população carente das comunidades 
do Vidigal e Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro.

PARCERIA EM PROJETOS DE  
RESGATE DA DIGNIDADE DE 
CRIANÇAS CARENTES

SFB

APOIO AO RUGBY E À CANOAGEM PARA  
COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS DE ALTO NÍVEL
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

PROJETOS  
QUE AGREGAM 
VALOR

No ano de 2000, o Congresso Nacional aprovou a Lei 9.991, 
que criou o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, um incentivo para 
que as empresas de energia invistam nesse campo. A EDF 
Norte Fluminense, nos últimos dez anos, já investiu mais 
de R$ 45 milhões na elaboração de 45 projetos de P&D, 
buscando aplicações práticas que venham a agregar valor 
para a empresa e o setor elétrico brasileiro. Em 2015 foram 
concluídos três projetos e outros seis continuavam em 
processo de desenvolvimento, envolvendo um montante de 
aproximadamente R$ 4 milhões.

A EDF Norte Fluminense investe em projetos condizentes 
com o planejamento estratégico da empresa e que 
estimulem a busca por soluções tecnológicas inovadoras, 
gerando novos produtos que tenham aplicação comercial e 
impacto positivo no setor elétrico brasileiro. Alguns desses 
projetos já despertaram o interesse de empresas do setor,  
como é o caso do Sistema robótico para inspeção visual de 
chaminés e caldeiras em usinas termelétricas, desenvolvido 
em parceria com a empresa GT2 e a PUC-RJ, e que foi 
premiado pela ANEEL no Congresso de Inovação Tecnológica 
em Energia Elétrica, de 2015, evento que a Agência 
Reguladora promove a cada dois anos.
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INVESTIDOS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
NA ELABORAÇÃO DE 45 PROJETOS 
DE P&D QUE AGREGUEM VALOR A 
TODO O SEGMENTO DE GERAÇÃO

+ R$ 45 mi
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Projetos concluídos
SISTEMA DE SIMULAÇÃO DINÂMICA ONLINE 
DE CONDIÇÕES OPERATIVAS DE UTES // Trata-se 
de um simulador full scope de usinas termelétricas em 
ciclo combinado, com configuração compatível com as 
características da EDF Norte Fluminense. O software é capaz 
de simular todas as condições operativas da usina, tais 
como procedimentos de partida, desligamento de módulos, 
fechamento de válvulas e possíveis vazamentos de ar, água 
ou vapor, entre outros eventos. O projeto teve como objetivo 
aprimorar a capacitação de engenheiros e operadores da usina 
por meio da reprodução, em ambiente de treinamento, de 
situações reais de operação, mesmo que ainda não vivenciadas.

SISTEMA EXPERIMENTAL A PLASMA PARA 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS E RECUPERAÇÃO DE 
PRODUTOS COM VALOR AGREGADO // Foi desenvolvido 
um reator a plasma para processamento de resíduos 
produzidos em diferentes setores de unidades geradoras de 
energia, com capacidade de tratamento de até 100 kg/h. O 
reator foi concebido para tratar resíduos perigosos de classe 
1, decompondo a matéria inorgânica em rejeitos que ocupem 
volume muito menor e que sejam menos agressivos ao meio 
ambiente. A parceria tecnológica da EDF Norte Fluminense foi 
com a empresa paranaense Plastflow.

SOFTWARE PARA A AVALIAÇÃO DO POTENCIAL 
HIDRELÉTRICO E DAS ALTERNATIVAS DE DIVISÃO DE 
QUEDAS CONSIDERANDO ASPECTOS ENERGÉTICOS 
E SOCIOAMBIENTAIS // Este projeto foi desenvolvido 
em parceria com a empresa PSR Soluções e Consultoria em 
Energia, com o objetivo de otimizar a questão da divisão de 
quedas, um problema clássico na engenharia de recursos 
hídricos. A inovação ficou por conta da integração de 
diferentes áreas de conhecimento em um mesmo ambiente 
computacional, como, por exemplo, geoprocessamento, 
hidrologia, programação matemática, engenharia estrutural e 
visualização de componentes.

Projetos em andamento 
DESENVOLVIMENTO DE LOTE PIONEIRO DE TINTA 
ANTICORROSIVA // O projeto tem como objetivo a 
produção de lote pioneiro de uma tinta cuja formulação 
e características foram estabelecidas no escopo de dois 
projetos de P&D anteriores. O trabalho  está sendo 
desenvolvido em parceria com a Molycolor Tintas. A 
produção do lote pioneiro da tinta justifica-se pelo fato 
de superfícies metálicas recobertas com o produto terem 
apresentado excelente resistência à corrosão, superior àquela 
oferecida por tintas existentes no mercado internacional. 
A sua aplicabilidade não se limita ao setor de geração de 
energia elétrica.

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL E 
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA PARA 
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE BAIXO CUSTO 
PARA AS MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
– ZIGBEE II // Trata-se do aprimoramento de tecnologia 
desenvolvida anteriormente pela EDF Norte Fluminense, em 
parceria com a empresa Jordão Engenharia e a Universidade 
Federal Tecnológica do Paraná. As melhorias no sistema 
de gerenciamento remoto se resumem a otimização de 
hardware, firmware e middleware dos módulos eletrônicos 
de aquisição e transmissão de dados, bem como a criação de 
novos módulos eletrônicos com a possibilidade de instalação 
em ambientes internos ou externos. As funcionalidades da 
infraestrutura coletora de dados foram ampliadas. As novas 
configurações de sensores atuam no monitoramento de 
temperatura e vibração, além do consumo de energia para 
máquinas e equipamentos elétricos. 

ARQUITETURA DE MERCADO PARA A COMERCIALI-
ZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL: ANÁLISE, 
SIMULAÇÕES E PROPOSTAS // O resultado desse ambicioso 
projeto, desenvolvido em parceria com o Instituto Acende 
Brasil, será uma proposta de reforma estratégica do mercado 
de energia elétrica no Brasil, incluindo a revisão das regras de 
comercialização e de outras questões regulatórias.

METODOLOGIA PARA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA 
E AMBIENTAL DA IMPLANTAÇÃO DE 
HIDRELÉTRICAS // O projeto, em parceria com Instituto 
Acende Brasil, prevê a criação de modelos econométricos 
que dimensionem os impactos da implantação de 
hidrelétricas sobre diversas variáveis socioeconômicas e 
ambientais (renda, emprego, educação, saúde, segurança), 
entre outras.
 
NACIONALIZAÇÃO DE GRAXA SINTÉTICA PARA 
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS QUE REQUEREM 
RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS // Tem 
como objetivo a nacionalização de graxa sintética, 
formulada para operar em altas temperaturas. Indicada 
para lubrificação de mancais, rolamentos e mecanismos 
onde é necessária lubrificação de alto desempenho, sob 
altas cargas de solicitação mecânica, alta rotação dos 
componentes mecânicos e temperaturas elevadas. O 
projeto é desenvolvido em parceria com as empresas Jordão 
Engenharia e Molygrafit.
 
DESENVOLVIMENTO DE CONTROLADOR LÓGICO 
PROGRAMÁVEL DE BAIXO CUSTO E LINGUAGEM 
DE PROGRAMAÇÃO INTUITIVA // O projeto prevê o 
desenvolvimento de dispositivos modulares, conectados a 
redes digitais, para controle de acionamentos e dispositivos 
eletroeletrônicos e obtenção de dados em geral. O sistema 
será baseado em circuitos de eletrônica embarcada, com 
ótimo desempenho e baixo custo. O desenvolvimento se dá 
em parceria com a empresa Jordão Engenharia.

Sistema de simulação 
dinâmica online de 
condições operativas 
de UTEs

Desenvolvimento de 
lote pioneiro de tinta 
anticorrosiva

Desenvolvimento de 
controlador lógico 
programável de baixo 
custo e linguagem de 
programação intuitiva
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CONJUNTURA ECONÔMICA 

A TRAVESSIA 
DE UM ANO 
CRÍTICO

Em 2015, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) registrou 
queda de 3,8%, o pior resultado desde 1996, reflexo da 
retração em praticamente todos os setores da economia.

Indústria e Serviços tiveram queda de 6,2% e 2,7% 
respectivamente. O único setor avaliado que registrou 
crescimento no período foi o da Agropecuária, com 
crescimento de 1,8%. (Quadro 1). Entre os fatos mais 
relevantes para a economia brasileira, destacaram-se: 
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 Queda na arrecadação de impostos em relação ao ano 
anterior, em boa parte devido à retração da indústria;

 Principal motor da economia brasileira nos últimos 
anos, o consumo das famílias teve queda de 4% em 
comparação com o ano anterior, devido à deterioração 
econômica, com aumento do desemprego, menor renda, 
inflação elevada e aumento do custo de financiamento;

PIB PARTICIPAÇÃO CRESCIMENTO

SETOR 2015 2014 2015/14 2014/13

AGROPECUÁRIA 4,5% 4,5% 1,8% 0,4%

INDÚSTRIA 19,5% 20,6% -6,2% -1,9%

SERVIÇOS 61,7% 60,7% -2,7% 0,4%

IMPOSTOS 14,4% 14,2% 4,8% 4,0%

PIB 100% 100% -3,8% 0,1%

 A taxa de investimento, também conhecida como 
Formação Bruta de Capital Fixo, acentuou a tendência 
de queda (14,1%), com destaque para o setor de 
construção;

 A balança comercial brasileira encerrou 2015 com 
superávit de US$ 19,7 bilhões, o melhor resultado 
desde 2011, quando o superávit foi de US$ 29,7 
bilhões. O superávit é devido, basicamente, à queda das 
importações, resultado da fraca atividade econômica e 
alta do dólar;

 Devido à alta do dólar e à retração da economia brasileira, 
o déficit em conta corrente caiu, passando de 4,2% do 
PIB em 2014 para 3,3% em 2015;

 A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) atingiu 10,7%, percentual 
muito acima do teto da meta, de 6,5%. De acordo com 
o IBGE, os maiores impactos foram energia elétrica e 
combustíveis.
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Energia elétrica
O consumo nacional de energia elétrica fechou 2015 
com declínio de 2,1% sobre 2014, somando 464,7 TWh. 
Essa queda foi motivada fundamentalmente pelo péssimo 
desempenho do setor industrial (-5,3%), em função do 
cenário desfavorável para a economia ao longo do ano, em 
quase todos os segmentos. (Gráfico 1 e Quadro 2).

Também vale destacar:

 O consumo da indústria apresentou quedas mensais ao 
longo de 2015, intensificadas no segundo semestre. O 
último trimestre registrou recuo de 7,7%, o maior do ano 
e o mais forte já anotado para este período em toda a 
série de consumo, iniciada em 2004;

 No segmento comercial, o resultado registrado em 2015 
(+0,6%) ficou longe da expansão observada nos últimos 
cinco anos (superior a 6%, em média). As condições 
desfavoráveis de emprego, renda e crédito foram 
determinantes para a queda no consumo;

 Pela primeira vez, desde o racionamento de 2001, o 
consumo médio nas residências brasileiras, em dezembro 
de 2015, registrou retração (-0,7%) devido ao quadro 
econômico desfavorável, combinado com o aumento real 
da tarifa de energia elétrica. O consumo médio residencial 
passou de 167,0 kWh para 161,8 kWh. Variação negativa 
nessa média só se observou nos anos de 2001 e 2002, 
durante o racionamento de energia elétrica, quando foi 
estabelecida uma redução compulsória do consumo em 
20% nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte 
da região Norte.

 Ainda de acordo com o IBGE, a conta de luz do 
consumidor brasileiro ficou, em média, 51% maior em 
2015, na comparação com o ano anterior, resultado do 
represamento dos preços administrados, promovido pelo 
governo em anos anteriores.

 Em 2015, o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, onde 
a usina da EDF Norte Fluminense está localizada, 
apresentou melhora nos níveis de armazenamento hídrico 
em relação ao ano anterior, encerrando o ano com 
29,8% de capacidade armazenada, acima dos 19,4% 
registrados em 2014.

Os gráficos 2 e 3 apresentam respectivamente o nível de 
armazenamento no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, bem 
como o comportamento dos preços spot em 2014 e 2015.

GRÁFICO 1  PIB X CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 
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CONSUMO ENRGIA 
ELÉTRICA

PARTICIPAÇÃO CRESCIMENTO

2015 2014 2015/14 2014/13

BRASIL 100,0% 100,0% -2,1% 2,5%

INDUSTRIAL 28,3% 27,9% -5,3% -3,0%

COMERCIAL 36,5% 37,7% 0,6% 7,4%

RESIDENCIAL 19,5% 18,9% -0,7% 5,9%

OUTROS 15,8% 15,5% -0,2% 4,3%

KWH/HABITANTE 2.272,83 2.336,73 -2,7% 1,3%

GRÁFICO 3  PREÇO SPOT 2014/2015
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GRÁFICO 2  ENERGIA ARMAZENADA 2014/2015
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TAXA DE DISPONIBILIDADE MÉDIA, 
EXPLICADA PELAS PARADAS PARA A 
MANUTENÇÃO PROGRAMADA

93,7%
PELA PRIMEIRA VEZ, DESDE O 
RACIONAMENTO DE 2001, O 
CONSUMO MÉDIO NAS RESIDÊNCIAS 
BRASILEIRAS, EM DEZEMBRO DE 
2015, REGISTROU RETRAÇÃO

-0,7%

CONSUMO ENRGIA 2012 2013 2014 2015

GERAÇÃO BRUTA (GWh) 5.720,5 6.415,3 6.763,9 6.565,0

GERAÇÃO LÍQUIDA NO CG(*) 
(GWh)

5.439,0 6.129,1 6.478,1 6.297,3

TAXA DE PARADA FORÇADA 0,27% 0,64% 0,30% 0,49%

FATOR DE DISPONIBILIDADE 
TOTAL 

93,2% 94,0% 99,5% 93,7%

NOX (LIMITE: 25 ppmc) 18,7 17,6 18,0 17,8

CO (LIMITE: 20 ppmc) 1,1 2,5 1,7 2,6

ACIDENTES 0 0 2 0

Apesar da melhora no regime de chuvas em 2015, a EDF 
Norte Fluminense continuou sendo despachada durante 
todo o ano, para atender às necessidades do Sistema 
Interligado Nacional (SIN) e, a exemplo dos anos anteriores, 
registrou excelente desempenho operacional, com uma 
disponibilidade média de 93,7%, explicada pelas paradas 
para manutenção programada, uma vez que a taxa de 
indisponibilidade forçada foi muito próxima de zero. 

A tabela abaixo apresenta os principais números do 
desempenho operacional da EDF Norte Fluminense:



EDF-NF | RA’15 29

DESEMPENHO OPERACIONAL 

OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DO 
EQUIPAMENTO, 
COM TOTAL 
SEGURANÇA, 
ELEVOU A 
CONFIABILIDADE

O melhor e mais importante resultado operacional foi, sem 
dúvida, a ausência de acidentes em 2015, fruto do trabalho e 
da responsabilidade de todas as equipes. O ano caracterizou-se 
pela intensiva atividade na usina, com paradas técnicas 
programadas e adoção de medidas que visaram mitigar 
imprevistos. Mesmo assim, a geração de energia se manteve 
nos patamares do ano anterior e a taxa de disponibilidade 
foi também elevada, ficando em 93,7%. A indisponibilidade 
fortuita da planta no ano foi apenas de 0,49%, demostrando, 
mais uma vez, uma excepcional performance.

No primeiro trimestre foi executado o Projeto Titânio,  
que constou de ousada parada sequencial para manutenção 
das três turbinas a gás e da unidade a vapor. Fruto de um 
planejamento eficiente, essa parada, que mobilizou mais de 
500 pessoas, transcorreu dentro do previsto e de  
forma exitosa.

Por causa da redução do rendimento do ciclo combinado, 
em consequência da obstrução das colmeias de enchimento 
da torre de resfriamento, refletindo diretamente na potência 
da turbina a vapor, foram substituídos todos os enchimentos 
e bicos pulverizadores das doze células da torre, sem que 
a usina tivesse que suspender a geração de energia. Esse 
projeto ambicioso, que começou em 2014 e foi concluído 
durante a Parada Titânio, permitiu recuperar ao redor 
de 13 MW na turbina  a vapor. Graças a isso, e às outras 
manutenções, o rendimento médio anual da Planta foi o 
melhor desde o comissionamento, em 2004 (o Heat Rate 
médio anual, em base-load, foi de 6,711 kJ/kWh).

Em outubro, nova operação de porte redundou na 
paralização da unidade 2, desta vez focando no “caminho 
quente” (Hot Gas Path), a combustão e a turbina. O projeto 
foi denominado Parada Transformer, por causa da troca 
do transformador da unidade. O equipamento original, 
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que havia sido reparado fora da usina, foi reinstalado e 
o transformador de reserva voltou a ocupar seu lugar 
de “back-up”. A Parada envolveu mais de 300 pessoas, 
incluindo as equipes da EDF Norte Fluminense, do construtor 
das máquinas, a Siemens, e de muitos outros fornecedores. 
Mais uma vez, tudo transcorreu conforme fora planejado, 
sem qualquer incidente. No final, todas as paradas 
programadas no ano respeitaram a programação, inclusive 
com alguma antecipação sobre o planejamento previsto.

Além desses esforços de grande monta, no final do primeiro 
semestre, a planta foi submetida a um processo de vistoria 
– Risk Assessment - para atualizar o nível de domínio no 
gerenciamento dos riscos industriais, visando à renovação 
da apólice de seguro em vigor. Esse processo resultou mais 
uma vez em pontuação “excelente”, a melhor possível, 
sendo a EDF Norte Fluminense uma das poucas do grupo a 
alcançar esse nível.
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Cursos e certificações
No sentido de atualizar e capacitar o corpo técnico, são 
envidados esforços permanentes visando ao aprimoramento 
de seu corpo operativo. Por isso, diversos cursos foram 
ministrados ao longo do ano, como Regulador de tensão, 
Tecnologias de reparo de peças Siemens, Manutenção 
e operação de transformadores de potência, Water 
Technology Conference América Latina, Conferências 
“CCGU e STGU” e Treinamento em metodologia e análise 
de solução de problemas.

Coroando o êxito operacional da usina, em 2015 também 
foram renovadas as principais certificações. Pela terceira vez, 
a EDF Norte Fluminense renovou a sua “tríplice certificação”: 
ISO 9001 (Qualidade), ISO 1401 (Meio Ambiente) e OSHAS 
18001 (Saúde e Segurança no Trabalho). Também renovou a 
certificação SA 8000 (Responsabilidade Social e respeito aos 
Direitos Humanos).

A propósito, a EDF Norte Fluminense renovou, em 2015, 
seu compromisso com os dez princípios do Pacto Global das 
Nações Unidas nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, 
Meio Ambiente e Combate à Corrupção.

DESEMPENHO OPERACIONAL 2014 2015

Energia

ENERGIA VENDIDA (PPA) (MWh) 6.351.000 6.351.000

ENERGIA BRUTA GERADA (MWh) 6.763.917 6.564.426

ENERGIA LÍQUIDA EXPORTADA PARA O CENTRO DE GRAVIDADE (MWh) 6.481.762 6.298.478

ENERGIA COMPRADA (MWh) 323.979 510.959

ENERGIA GERADA VENDIDA NO MERCADO (MWh) – UPSIDE OPERATIVO 260.839 242.731

ENERGIA SOLAR (MWh) GERADA 423,4 380,9

Disponibilidade

PLANTA (%) 99,5 % 93,69 %

Combustíveis

GÁS (m3) 1.280.739.212 1.239.742.879

Situação das Unidades

NÚMERO DE HORAS - TURBINA A VAPOR 8.597 8.141

NÚMERO DE HORAS EQUIVALENTES (EBH) – TURBINA 1 8.592             7.999

NÚMERO DE HORAS EQUIVALENTES (EBH) - TURBINA 2 8.594                 8.307

NÚMERO DE HORAS EQUIVALENTES (EBH) - TURBINA 3 8.546                   8.528

NÚMERO DE PARTIDAS EQUIVALENTES (ES) - TURBINA 1 27                   117

NÚMERO DE PARTIDAS EQUIVALENTES (ES) - TURBINA 2 29                   62

NÚMERO DE PARTIDAS EQUIVALENTES (ES) - TURBINA 3 89 5

Meio ambiente

EMISSÕES DE NOX (ppmc) 18 17,8

EMISSÕES DE CO (ppmc) 1,7 2,6

ACIDENTES GRAVES REGISTRADOS 
DESDE O INÍCIO DAS OPERAÇÕES 
DA USINA

zero

PROFISSIONAIS DA EDF-NF E 
DA SIEMENS ENVOLVIDOS NA 
PARALIZAÇÃO DA TURBINA 2 – 
PROJETO TRANSFORMER

+300
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DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Conselheiros e Diretores da  
UTE Norte Fluminense S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos as demonstrações contábeis da EDF Norte Fluminense S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2015 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 contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em 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 contábeis 
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 contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo 
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 
contábeis 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. 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 contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2016

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Danilo Siman Simões
Contador CRC 1MG-058180/O-2T-SP

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)   
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ATIVO NOTA 2015 2014

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 5 68.884 32.077

Contas a receber 6 197.728 176.068

Almoxarifado 7 5.500 7.500

Tributos e contribuições sociais a compensar 3.964 710

Prêmios de Seguros a apropriar 1.918 1.732

Adiantamentos a receber 1.749 2.133

Depósito vinculado 9 20.339 -

Outros Créditos 8 1.699 -

Total do circulante  301.781 220.220 

NÃO CIRCULANTE

Almoxarifado 7 19.189 16.987

Depósito vinculado 9 - 21.442

Investimento - SINOP 10 263.731 189.985

Ativo imobilizado 11 1.215.533 1.232.673

Ativo Intangível 3.990 2.707

Outros Créditos 8 36.469 40.247

Total do não circulante 1.538.912 1.504.041

Total do ativo  1.840.693 1.724.261 
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Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)  
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações de Resultados – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)  
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações de Resultados Abrangentes – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)  
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO NOTA 2015 2014

CIRCULANTE

Contas a pagar e fornecedores 12 120.180 88.259

Folha de pagamento, férias e respectivos encargos 12.397 3.760

Tributos e contribuições a pagar 7.465 5.217

Dividendos 15 92.718 53.685

Empréstimos e financiamentos 13 61.076 64.415

Imposto de renda e contribuição social 14a 57.623 78.020

Hedge - 616

Total do circulante 351.459 293.972

NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos 13 - 54.662

Imposto de renda e contribuição social diferido 14b 273.681 288.379

Outros 3.006 -

Total do não circulante 276.687 343.041

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 15 481.432 481.432  

Reservas de lucros 15 731.115 605.816  

1.212.547 1.087.248  

Total do passivo e patrimônio líquido  1.840.693 1.724.261  

NOTA 2015 2014

Receita Líquida 17 1.444.821 1.478.766

Custos de Geração e Produção de energia 18 (1.078.692) (963.579)

Lucro Bruto 366.129 515.187

Despesas Gerais e Administrativas 19 (106.300) (138.204)

Lucro operacional 259.829 376.983

Despesas Financeiras (18.232) (22.391)

Receitas Financeiras 13.838 9.728

Resultado Financeiro (4.394) (12.663)

Equivalência Patrimonial - SINOP 10a (2.754) (60)

Lucro antes dos impostos 252.681 364.260

Impostos de renda e contribuição social Corrente 14a (103.037) (122.291)

Impostos de renda e contribuição Social Diferidos 14b 14.699 (5.493)

Lucro Líquido 164.343 236.476

2015 2014

Resultado do exercício 164.343 236.476

Resultados abrangentes - -

Resultado abrangente total 164.343 236.476
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)  
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

RESERVA DE LUCROS

Capital
social

Reserva
legal

Retenção
de lucros

Dividendos 
adicionais 
propostos

Lucros
(prejuízos)

acumulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 
(reapresentado) 481.432 52.033 312.947 68.479 (10.435) 904.456

Retenção de dividendos adicionais - - 68.479 (68.479) - -

Lucro líquido do exercício - - - - 236.476 236.476

DESTINAÇÕES

Reserva Legal - 11.302 - - (11.302) -

Dividendos mínimos / Juros sobre capital próprio - - - - (53.685) (53.685)

Retenção de Lucros - - 161.054 (161.054) -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 481.432 63.335 542.480 - - 1.087.248

Ajuste Retenção de lucros - - (12) - - (12)

Lucro líquido do exercício - - - - 164.344 164.344

DESTINAÇÕES

Reserva Legal - 8.217 - - (8.217) -

Dividendos mínimos / Juros sobre capital próprio - - - - (39.033) (39.033)

Retenção de Lucros - - - 117.094 (117.094) -

SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2015 481.432 71.552 542.468 117.094 - 1.212.547

Demonstrações de Fluxo de Caixa – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)  
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2015 2014

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (ANTES DOS IMPOSTOS) 252.681 364.260

Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das  
atividades operacionais

Depreciação e amortização 132.228 129.036

Resultado de equivalência patrimonial 2.754 60

Baixa ativo imobilizado 205 8

Empréstimos e financiamentos – juros e câmbio 20.109 17.041

Hedge ( 7.587) (7.179)

147.709 138.966

Redução (aumento) dos ativos operacionais

Contas a receber (21.660) (79.044)

Almoxarifado e direito de uso de combustível (202) 540

Outros ativos curto e longo prazo 126 28.793

(21.736) (49.711)

Aumento (redução) dos passivos operacionais

Fornecedores 31.921 (26.757)

Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos (120.438) (44.271)

Impostos e Contribuições a recolher,exceto IR e CSSL 10.885 (1.637)

(77.632) (72.664)

Caixa oriundo das atividades operacionais 301.022 380.851

Atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos – principal (69.082) (62.750)

Empréstimos e financiamentos – juros (9.028) (13.498)

Hedge 6.971 6.949

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos a acionistas - (128.816)

Caixa líquido das atividades de financiamento (71.139) (198.115)

Atividades de investimento

 Aporte de Capital em Investida - SINOP (76.500) (190.045)

Aquisição de imobilizado e intangível (116.576) (54.288)

Caixa líquido das atividades de investimento (193.076) (244.333)

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 36.807 (61.597)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 32.077 93.674

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 68.884 32.077

DISPONIBILIDADE GERADA (UTILIZADA) NO EXERCÍCIO 36.807 (61.597)
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de Reais)

1  Atividades

A EDF Norte Fluminense S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 25/05/1999, com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro, tem por objeto social: (i) a realização de estudos, projetos, construção, instalação e operação de uma 
usina termoelétrica localizada no Estado do Rio de Janeiro para a geração de energia elétrica; (ii) venda de energia gerada por essa 
usina; (iii) prestação de serviços técnicos, e (iv) comercialização relacionada às atividades mencionadas acima.

Nos termos Resolução nº 256 da ANEEL, de 02/07/2001, a Companhia e a Light Serviços de Eletricidade S.A. celebraram em 
17/12/2001 um contrato para a venda de energia elétrica, para um período de 20 anos, com data final prevista para 2024.  

Em 14/03/2001, a Companhia assinou um Contrato de Fornecimento de Gás com a Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A. e a CEG 
Rio S.A., revisado em 16/01/2005, estabelecendo o fornecimento de 3,4 milhões m3 de gás natural diariamente ao longo de um 
período de 20 anos, renovável por outros dez anos, a partir do início das operações da usina. 

Em 29/07/2005, a quantidade diária total foi ajustada para 3.231 milhões m3. O contrato, que é estruturado como um contrato 
do tipo take-or-pay/ship-or-pay, está em conformidade com a Portaria nº 176, de 01/06/2001, emitida pelo Ministério das Minas e 
Energias e pelo Ministério da Fazenda, e, posteriormente, com a Portaria nº 234, de 22/07/2002, que mantém o preço fixo em Reais 
entre as datas de reajustes da tarifa de gás. 

Em 10/12/2004, a ANEEL publicou no Diário Oficial da União a autorização para a operação comercial da turbina a vapor a partir 
de 9/12/2004. Esta autorização tem prazo de 30 anos e pode ser renovada a critério da ANEEL e a pedido da autorizada.

Em 2004, a Companhia obteve junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) linha de crédito na 
qual foram recebidos em 2004 recursos no montante de R$ 746.709, sendo amortizado em 144 parcelas mensais e sucessivas a partir 
de 15/11/2004. 

Em 29/11/2013, a Companhia assinou contrato de longo prazo de compra de 35 MW/hora com a Copel Geração e Transmissão 
S.A. para o período de 01/01/2014 a 31/12/2016.   

Em 11/12/2014 a Companhia adquiriu a participação societária de 51% na Companhia Energética Sinop S/A – CES. O capital 
integralizado em 31/12/2015 é de R$ 266.545 (R$ 190.045 em 2014) com a seguinte composição acionária: EDF Norte Fluminense – 
51%; Eletronorte – 24,5% e Chesf – 24,5%, com acordo de acionistas que determina o controle compartilhado entre os acionistas. A 
CES tem como objeto social único e exclusivo a construção, implantação, operação, manutenção e exploração comercial da UHE SINOP, 
a qual comercializou sua energia através de Leilão de Energia Nova realizado em 29/08/2013 e terá capacidade instalada mínima de 400 
MW e uma concessão de 35 anos. 

As obras de instalação da UHE SINOP se iniciaram após a assinatura do termo de concessão de exploração, sendo a data de início 
de operação comercial prevista para 2018, com investimentos estimados de R$2,3 bi.

2  Apresentação das demonstrações contábeis e principais critérios contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A Diretoria da Companhia, em reunião realizada em 04/03/2016, autorizou a divulgação destas demonstrações contábeis. 

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras 
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

Moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das 
transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras são convertidos para a moeda funcional 
pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados 
entre a taxa de câmbio vigente na data da transação e no encerramento dos exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas 
financeiras no resultado.

Mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção dos instrumentos 
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

Estimativas contábeis
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas.  
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 

3 Sumário das principais práticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas 
demonstrações contábeis.

Instrumentos financeiros
Todos os instrumentos financeiros foram reconhecidos no balanço da Companhia, tanto no ativo quanto no passivo, são mensurados 
inicialmente pelo valor justo, quando aplicável, e após o reconhecimento inicial de acordo com sua classificação.

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS NÃO DERIVATIVOS
Incluem caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, fornecedores e empréstimos e financiamentos. Os 
empréstimos e financiamentos são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de taxa de juros efetiva. As aplicações 
financeiras são mensuradas ao valor justo por meio de resultado.

ATIVOS FINANCEIROS REGISTRADOS PELO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação e seja 
designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo por meio do 
resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos, de acordo 
com a sua gestão de riscos e sua estratégia de investimentos. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos 
no resultado como incorridos. Os instrumentos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor 
justo e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS
São ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos 
e recebíveis são medidos pelo custo amortizado pelo método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável. 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
A Companhia mantém instrumentos derivativos de hedge financeiros para proteger suas exposições de risco de variação de moeda 
estrangeira. Derivativos embutidos são separados de seus contratos principais e registrados individualmente caso as características 
econômicas e os riscos de contrato principal e o derivativo embutido não sejam intrinsecamente relacionados; ou um instrumento 
individual com as mesmas condições de derivativo embutido satisfaça à definição de um derivativo e o instrumento combinado não é 
mensurado pelo valor justo por meio de resultado.

No momento da designação inicial do hedge, a Companhia formalmente documenta o relacionamento entre os instrumentos 
de hedge e os seus itens objeto, incluindo os objetivos de gerenciamento de riscos e a estratégia na condução da transação de hedge, 
juntamente com os métodos que serão utilizados para avaliar a efetividade do relacionamento de hedge. 

A Companhia faz uma avaliação, tanto no início do relacionamento de hedge como continuamente, quanto à expectativa 
de que os instrumentos de hedge sejam “altamente eficazes” na compensação de variações no valor justo ou fluxos de caixa dos 
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respectivos itens objeto de hedge. Para um hedge de fluxos de caixa de uma transação prevista, a transação deve ter a sua ocorrência 
como altamente provável e deve apresentar uma exposição a variações nos fluxos de caixa que no final poderiam afetar o lucro líquido 
reportado. 

Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e os custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado 
quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são 
registradas como descrito abaixo. 

HEDGES DE FLUXOS DE CAIXA
Quando um derivativo é designado como um instrumento de hedge em uma proteção da variabilidade dos fluxos de caixa atribuível 
a um risco específico associado a um ativo ou passivo reconhecido ou uma transação prevista altamente provável e que poderia afetar 
o resultado, a porção efetiva das variações no valor justo do derivativo é reconhecida em outros resultados abrangentes e apresentada 
na reserva de avaliação patrimonial no patrimônio líquido. Qualquer porção não efetiva das variações no valor justo do derivativo é 
reconhecida imediatamente no resultado. 

Caixa e equivalentes de caixa
 São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e compõem-se do saldo de caixa, depósitos 
bancários à vista e aplicações financeiras com liquidez imediata, com prazo de vencimento de até três meses e com resgate em 
montante sujeito a um insignificante risco de mudança de valor justo. São classificados como instrumentos financeiros destinados à 
negociação e estão registrados pelo valor do custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Contas a receber de clientes
Representam os direitos oriundos da venda de energia elétrica, reconhecidos pelo regime de competência. .

Almoxarifado
Os materiais e equipamentos em estoque, classificados no ativo circulante e não circulante (almoxarifado de manutenção e 
administrativo), estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização, 
deduzidos de provisões para perdas, quando aplicável.

Investimento em controlada em conjunto
Nas demonstrações financeiras da Companhia as informações financeiras referentes à empresa controlada em conjunto são 
reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial.
A Companhia, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 18(R2) (IAS 28), em seus itens 24 e 25, utiliza para a determinação do 
valor da equivalência patrimonial de seu investimento em controlada em conjunto, o valor do patrimônio líquido da investida com base 
nas demonstrações financeiras levantadas na mesma data das demonstrações financeiras da investidora. 

Imobilizado
Estão registrados ao custo de aquisição ou construção. Os ativos estão deduzidos da depreciação acumulada e das perdas por 
recuperabilidade (impairment), quando aplicável. 
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis ou à autorização, dos dois o menor, 
estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios 
econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.

Custos subsequentes
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios 
econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Companhia e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. 
O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção do imobilizado são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos.

Benefícios a empregados
Planos de contribuição definida
Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma 
entidade separada (fundo de previdência) e não tem nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações 
por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados 

no resultado nos exercícios durante os quais serviços são prestados pelos empregados. Contribuições complementares pagas pela 
companhia são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de caixa.

Plano de Retenção
A companhia utilizou seu plano de contribuição definida para realização de aportes complementares objetivando a fidelização dos 
funcionários. Esses aportes são reconhecidos como despesas quando o empregado atingir a condição de vesting, ou seja, 55 anos de 
idade ou caso ocorra desligamento sem justa causa por vontade do empregador. No caso de desligamento sem atingir o critério de 
vesting o valor aportado será aplicado nos pagamentos ordinários do plano em vigor. 

Intangível
O ativo intangível tem vida útil definida e é registrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada apurada pelo 
método linear. São submetidos ao teste de recuperabilidade (impairment) quando existirem indícios de possível perda de valor.

Avaliação do valor de recuperação do imobilizado e intangível
A Companhia avalia periodicamente os bens do imobilizado e intangível com a finalidade de identificar evidências que levem a perdas 
de valores não recuperáveis da unidade geradora de caixa ou intangíveis, ou, ainda, quando eventos ou alterações significativas 
indicarem que o valor contábil possa não ser recuperável. Se identificado que o valor contábil do ativo excede o valor recuperável, essa 
perda é reconhecida no resultado. De acordo com a avaliação da Companhia, não há qualquer indicativo de que os valores contábeis da 
sua unidade geradora de caixa ou dos seus ativos intangíveis não serão recuperados por meio de suas operações futuras.

Distribuição de dividendos
A política de reconhecimento contábil de dividendos está em consonância com as normas previstas no CPC 25 - Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes e no ICPC 08 - Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos, as quais determinam 
que os dividendos propostos a serem pagos e que estejam fundamentados em obrigações estatutárias devem ser registrados no 
passivo circulante. O estatuto social da Companhia estabelece que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual seja distribuído a títulos de 
dividendos. De acordo com o estatuto social, compete ao Conselho de Administração deliberar sobre o pagamento de juros sobre o 
capital próprio e de dividendos intermediários.
Desse modo, no encerramento do exercício social e após as devidas destinações legais, a Companhia registra a provisão equivalente 
ao dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício e registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo 
obrigatório na rubrica dos dividendos adicionais propostos no patrimônio líquido.

Passivos financeiros - Empréstimos e financiamentos
Atualizados com base em variações monetárias e cambiais e encargos financeiros contratuais, a fim de refletir os valores incorridos na 
data do balanço patrimonial. 

Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa 
ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Provisões para contingencias
Uma provisão para contingencia é reconhecida nos casos em que a probabilidade de perda é considerada provável, no caso da 
provisão ter uma probabilidade de perda possível existe a divulgação em nota explicativa, para os casos de perda remota é dispensada 
a apresentação de nota explicativa. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidencias disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como, 
a avaliação dos advogados externos. As avaliações são revisadas mensalmente para levar em conta alterações nas circunstancias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções físicas ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

Contas a pagar e fornecedores
As obrigações sujeitas à atualização monetária e/ou cambial por força da legislação ou cláusulas contratuais foram efetuadas com base 
nos índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma a refletir os valores atualizados na data do balanço. 
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5. Caixa e equivalentes de caixa

6 Contas a receber

31/12/2015 31/12/2014

Caixa e Bancos 5.004 2.844

Equivalentes de caixa 

   Fundos de Investimentos 63.495 28.744

   Outros 385 489

Total 68.884 32.077

31/12/2015 31/12/2014

Curto Prazo 5.500 7.500

Longo Prazo 19.189 16.987

Total 24.689 24.487

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DE ATIVO 31/12/2015 31/12/2014

Aportes efetuados 88.613 88.613

Baixas Efetuadas (50.445) (48.366)

38.168 40.247

Circulante 1.699 -

Não circulante 36.469 40.247

31/12/2015 31/12/2014

Light (a) 155.622  104.304  

Mercado Curto Prazo (b) 42.106  71.765  

197.728  176.068  

(a) Representa o valor a receber referente ao fornecimento de energia, nos termos do contrato de longo prazo com a Distribuidora.

(b) Representa valor a receber decorrente de vendas no mercado spot por meio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), informados pela CCEE a partir 

da medição do registro da energia fornecida no sistema interligado.

7 Almoxarifado

O almoxarifado é composto por partes e peças utilizadas na operação da usina.
A segregação de curto e longo prazo é feita com base na perspectiva de realização do estoque.

7 Outros créditos (circulante e não circulante)

O saldo da conta é composto principalmente de aportes complementares objetivando a fidelização dos empregados à Companhia 
(plano de retenção).  Os aportes terão seus valores transferidos para despesa quando o seu beneficiário atingir a condição de vesting, 
ou seja, 55 anos de idade ou quando for desligado sem justa causa por vontade do empregador. 

No caso de desligamento sem atingir o critério de vesting o valor aportado será aplicado nos pagamentos ordinários do plano em vigor.

A expectativa de realização do saldo de não circulante é como segue:

Imposto de renda e contribuição social
O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), correntes e diferidos, são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 para IRPJ e 9% sobre o lucro 
tributável para a CSLL. Os tributos diferidos decorrentes de diferenças temporárias foram constituídos. 

Demais ativos e passivos circulante e não circulante
Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, reduzidos de provisão para ajuste ao valor de recuperável, quando aplicável. As 
demais obrigações são registradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridos.
 
Receita operacional
Corresponde, majoritariamente, à receita relacionada ao contrato de venda de energia de longo prazo com a Light S.A. e a venda de 
energia no mercado de curto prazo, no âmbito da CCEE.
 
Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de variações monetárias de ativos financeiros e ganhos nos ajustes de operações de hedge que 
são reconhecidos no resultado.

4. Novas normas e interpretações ainda não adotadas 

Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações, resumidas abaixo, serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de 
janeiro de 2016.
• IFRS 9 – Instrumentos financeiros;
• IFRS 15 – Receita de contratos de clientes;
• Modificações às IAS 16 e IAS 41 – Ativo Imobilizado, Ativo biológico e Produto agrícola;
• Modificações à IAS 16 e IAS 38 – Esclarecimentos sobre os Métodos aceitos de Depreciação e Amortização.
• Modificação às IFRS – Ciclos de Melhorias Anuais 2012-2014;
• Modificações às IAS 1 – Esclarecimentos sobre o processo julgamental de divulgações das Demonstrações Financeiras;

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes 
correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A administração não espera que estas novas normas ou modificações possam ter um impacto significativo nas demonstrações contábeis.

As aplicações estão representadas por fundos de investimento de renda fixa de curto prazo e de baixo risco, remunerados às 
taxas de juros projetadas para seguir principalmente à variação de 97% a 103% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). As 
aplicações financeiras são de curto prazo, de alta liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, estando 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são registradas pelos valores de custo acrescidos dos 
rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor justo.

2017 2.620

2018 887

2019 3.896

2020 1.660

2021 em diante 27.405

Total 36.469
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9 Depósito vinculado 11 Ativo Imobilizado

11a Composição do saldo

11b Mutação do imobilizado

31/12/2015  31/12/2014

Banco Bradesco 20.339  21.442

SALDO
31/12/2014

APORTE DE
CAPITAL

DE PARTICIPAÇÃO
EM INVESTIDA

SALDO 
31/12/2015

Companhia Energética Sinop 189.985 76.500 (2.754) 263.731

31/12/2015 31/12/2014

Taxa de
depreciação 

anual % Custo
Depreciação 

acumulada Valor residual Valor residual

Terrenos - 797 - 797 797

Prédio 3.3 29.217              10.037 19.180 19.495

Instalações 3.3 673.227          248.166 425.061 438.861

Maquinário e equipamento 3.3 a 10 1.451.350          701.151 750.199 722.491

Móveis e acessórios 10 2.325              1.414 911 1.068

Veículos 20 2.023                 975 1.048 1.353

Bens de informática - 4.176              2.215 1.961 1.746

Outros - 2.803                 832           1.971 803

2.165.918          964.790 1.201.128 1.186.614

Adiantamento a fornecedores (*) 14.405 46.059

1.215.533 1.232.673

Representam garantias relacionadas ao contrato de financiamento do BNDES e correspondem a três meses do respectivo 
serviço da dívida. Como o financiamento se extingue em outubro de 2016, através do pagamento da parcela final, o saldo de 2015 
encontra-se registrada no curto prazo e o de 2014 no longo prazo.

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A 31/12/2015 31/12/2014

Ativo circulante                  381.638                  119.558 

Ativo não circulante                  551.507                  369.769 

                 933.145                  489.327 

Passivo circulante                  398.434                    97.163 

Passivo não circulante                    19.807                    21.859 

Patrimônio Líquido                  514.904                  370.305 

                 933.145                  489.327 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 31/12/2015 31/12/2014

Prejuízo do ano e do período (5.400) (117)

10 Investimento – SINOP

De acordo com as orientações dispostas no CPC 45 – Divulgação de Participações em Outras Entidades, segue quadro resumo com as 
principais informações financeiras da Investida CES:

10a Mutação do Investimento (Controlada em conjunto)

A aquisição gerou um ágio por expectativa de rentabilidade futura de R$1.129, reconhecido no investimento, o qual em virtude 
de representar o direito de exploração da concessão por prazo determinado, será amortizado de forma linear a partir do início de 
operação da CES, previsto para janeiro de 2018 até o fim de sua concessão, em 2048.

A subsidiária está em fase pre operacional, possui capital circulante negativo de R$ 361.966. Depende de aportes financeiros dos 
acionistas, cabendo a EDF Norte Fluminense este compromisso, conforme divulgado na nota explicativa 23f.

Em 2015 a Companhia efetuou, com recursos próprios, aportes adicionais no montante de R$ 76.500 (R$ 190.045 em 2014) na 
Companhia Energética Sinop S.A.

(*) Adiantamentos a fornecedores correspondem principalmente os adiantamentos contratuais efetuados à Siemens Energy, fornecedora das turbinas da planta, objeti-
vando a fabricação de partes e peças (vide nota explicativa 23 – Compromissos).

Terrenos Prédios Instalações
Maquinário e 
equipamento

Móveis e  
acessórios Veículos

Equipamentos 
de informática Outros Total

Saldo em 31/12/13 797 20.415 458.121 814.619 1.039        1.432 1.405 503 1.298.331

Adições – 29 4.220 11.005 152 485 510 403 16.804

Baixas – – – – – (201) – – (201)

Depreciação – (949) (23.480) (103.133) (123) (363) (169) (103) (128.320)

Saldo em 31/12/14 797 19.495 438.861 722.491 1.068 1.353 1.746 803 1.186.614 

Adições – 676 8.692 134.119 55 323 718 1.312 145.895

Baixas – – – – – (204) – – (204)

Depreciação – (991) (22.492) (106.411) (212) (424) (503) (144) (131.177)

Saldo em 31/12/15 797 19.180 425.061 750.199 911 1.048 1.961 1.971 1.201.128
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12 Contas a pagar e fornecedores 14. Imposto de Renda e Contribuição Social 

a. Imposto de renda e contribuição social corrente
No exercício de 2015, foi apurado imposto a pagar de R$103.037 que, liquido das antecipações, resultou no passivo de R$ 57.623.

b. Imposto de renda e contribuição social diferido
A Companhia registrou o imposto de renda diferido sobre as diferenças temporárias, cujos efeitos financeiros ocorreram no momento 
da realização dos valores que deram origem às bases de cálculo. O IR é calculado à alíquota de 15%, considerando o adicional de 10%, 
e a CSLL está constituída a alíquota de 9%. No quadro a seguir, estão demonstrados os tributos e contribuições sociais diferidos pelo 
líquido, conforme CPC32:

CIRCULANTE 31/12/2015 31/12/2014

Suprimentos de Gás 80.913 60.138

Compra de energia 7.359 -

Encargos Setoriais 10.843 6.634

Outros 21.065 21.487

120.180  88.259

31/12/2015 31/12/2014

Moeda Taxa de juros Circulante Circulante Não Circulante Total

Tranche A - UMB-590 11,13% a.a. em média 21.238 16.641 15.143 31.784

Tranche B - URTJLP TJLP + 4.5% a.a. 36.385 43.634 36.094 79.728

Tranche C - URTJLP TJLP + 4,5% a.a. 3.453 4.140 3.425 7.565

Total 61.076 64.415 54.662 119.077

13 Empréstimos e financiamentos

Referem-se a empréstimos obtidos junto ao BNDES em 2004, com prazo de amortização de 144 meses, contados a partir de novembro 
de 2004. Em 2015, foi amortizado entre principal e juros o montante de R$ 78.111 (R$ 76.249 em 2014). Esses empréstimos são 
garantidos pela sociedade controladora Electricité de France International (EDFI).

31/12/2015 31/12/2014

Imposto de renda diferido

Diferenças temporárias - Depreciação RTT (206.083) (214.987)

Diferenças temporárias - Variação cambial - (458)

Diferenças temporárias - Outras 4.845 3.401

(201.238) (212.044)

Contribuição social diferida

Diferenças temporárias - Depreciação RTT (74.188) (77.394)

Diferenças temporárias - Variação cambial - (165)

Diferenças temporárias - Outras 1.745 1.224

(72.443) (76.335)

Passivo não circulante 273.681 288.379

DESCRITIVO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

Saldo em 31/12/2014 64.415 54.662

Juros 8.992 -

Variação Monetária e Cambial 11.118 -

Transferência para circulante 54.662 (54.662)

Amortizações (78.111) -

Saldo de 31/12/2015 61.076 -

Os encargos registrados no circulante são de R$ 257 em 2015 (R$ 472 em 2014)
A mutação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada conforme quadro abaixo:

Covenants 
A Companhia tem que manter 30% de capital próprio, incluindo reservas, em relação ao ativo total e, no máximo, 70% de 
endividamento oneroso em relação ao ativo total. Em 31/12/2015 e 31/12/2014, a Companhia atingiu todos os indicadores requeridos 
contratualmente. 

O financiamento se encerra integralmente em outubro de 2016 através do pagamento da última parcela.

Reconciliação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro

31/12/2015 31/12/2014

Lucro do exercício antes dos impostos 252.681  364.260

Imposto de Renda e Contribuição social às alíquotas nominais (34%)       (85.912)      (123.848)

Ajustes para apuração da alíquota efetiva:

Outros         (2.426)        (3.949)

      (88.338)      (127.797)

Impostos de renda e contribuição social corrente     (103.037)      (122.303)

Impostos de renda e contribuição social diferido        14.699          (5.493)

      (88.338)      (127.796)

Alíquota efetiva do imposto de renda e contribuição social 34,9% 35,1%
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POSIÇÃO ACIONÁRIA 2015

EDFI - Electricité de France Internacional 481.432.406

EDF Participação e Consultoria em Projeto de Geração de Energia 1

481.432.407

31/12/2015  31/12/2014

Lucro líquido do exercício 164.343  236.476

(-) Lucros (Prejuízos) acumulados -       (10.435)

(-) Reserva legal (5%)         (8.217)        (11.302)

Base de cálculo - Dividendos 156.126  214.739

Dividendos mínimos obrigatórios -25% 39.033  53.685

Total dos dividendos 39.033  53.685

Dividendos mínimos ano 2014 não liquidados        53.685  - 

Total do passivo 92.718  53.685

15. Patrimônio Líquido 

Capital social
O capital autorizado é de R$ 520.000, e o capital integralizado de R$ 481.432, representado por 481.432.407 ações ordinárias, sem 
valor nominal, distribuídas da seguinte forma:

16 Contingências

A Companhia, baseada na posição de seus assessores jurídicos que consideram as chances de perda nas causas em aberto como 
possível, não registrou nenhuma provisão para contingências em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014.
Segue resumo da principal causa cuja chance de êxito é classificada como possível pelos assessores jurídicos:

Auto de infração - PIS e COFINS 
Em 24 de maio de 2007 e 30 de junho de 2009, a Companhia foi autuada pela Secretaria da Receita Federal referente aos tributos 
de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) nos valores respectivos 
de R$ 3.415 e R$ 15.613 e R$ 1.416 e R$ 6.460, referentes ao período de março de 2004 (data de início de suas atividades) até 
dezembro de 2007.  

A Receita Federal entendeu que a Companhia deveria calcular tais tributos no regime de não cumulatividade a partir da data do 
primeiro reajuste de preço do contrato firmado com a Light, pois a partir dessa data a Companhia não se enquadraria no artigo 10 da 
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

A Companhia, antes de ser fiscalizada pela Receita Federal, entrou com uma ação ordinária junto à justiça federal e obteve, em 
junho de 2006, decisão favorável de primeira instância que autorizava a Companhia a manter a forma de tributação do PIS e COFINS 
em seu contrato com a Light no regime cumulativo. Tendo em vista essa decisão, não foi necessário interpor depósitos judiciais ou 
garantias para recorrer da autuação. Os advogados avaliam como possível a probabilidade de perda no processo.

17 Receita Líquida

18 Custo de Geração e Produção de Energia

Reserva legal
É constituída com base em 5% do lucro líquido conforme previsto na legislação em vigor, limitada a 20% do capital social. 

Dividendos adicionais propostos
Representam a parcela de dividendos acima do mínimo obrigatório estabelecido no estatuto da Companhia, que, de acordo com as 
normas contábeis, deve ser mantida no patrimônio líquido até a deliberação final que vier a ser tomada pelos acionistas.

Dividendos 
De acordo com o previsto no estatuto social da Companhia, o dividendo mínimo obrigatório é de 25% do lucro líquido ajustado nos 
termos da legislação societária. 

A base de cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios é como segue:

A Companhia apresenta os dividendos mínimos de 25% em atendimento ao ICPC_08_R1 e ao estatuto da Companhia, e 
apresenta em reserva de dividendos adicionais propostos o valor complementar de R$ 117.904 equivalente a 75% do lucro a distribuir. 
Portanto o dividendo total é de R$ 156.126 corresponde a 100% do lucro ajustado.

Reserva de retenção de lucros
É destinada à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, em conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades 
por Ações.  

DESCRIÇÃO 2015 2014

Receita venda mercado cativo 1.301.208 1.139.856

Receita venda Mercado Curto Prazo 216.948 411.563

Deduções sobre a receita (73.335) (72.653)

1.444.821 1.478.766

DESCRIÇÃO 2015 2014

Custo Gás (730.565) (707.131)

Depreciação (132.228) (129.036)

Custo de Energia (172.466) (89.489)

Custo de transmissão (34.572) (29.080)

Químicos e Gases (8.621) (8.632)

Água (240) (211)

(1.078.692) (963.579)
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DESCRIÇÃO 2015 2014

Manutenção e Engenharia (20.189) (22.021)

Despesas de Pessoal (45.914) (61.574)

Despesas com fundo de pensão (3.296) (13.445)

Despesas administrativas (26.181) (30.400)

Responsabilidade social e patrocínios (482) (2.095)

Seguro (3.650) (5.991)

Outros (6.588) (2.678)

Despesas Gerais e Administrativas (106.300) (138.204)

19 Despesas Gerais e Administrativas

20 Instrumentos financeiros

A Companhia efetuou uma avaliação de seus instrumentos financeiros, inclusive os derivativos. Em 31/12/2015, os principais 
instrumentos financeiros estão descritos a seguir:

Numerário disponível - Está apresentado ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil. 
Depósitos vinculados - São classificados como não circulante e estão diretamente ligados a cumprimento de cláusulas contratuais. O 
valor de mercado equivale ao valor contábil.
Clientes - Decorrem diretamente das operações da Companhia, são classificados como empréstimos e recebíveis e estão registrados 
pelos seus valores originais, sujeitos à provisão para perdas e a ajuste a valor presente, quando aplicável. O valor de mercado equivale 
ao valor contábil.
Contas a pagar e fornecedores - Corresponde a obrigações com fornecedores conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 12. O 
valor de mercado corresponde ao valor contábil.
Instrumentos financeiros derivativos - As operações com derivativos têm por objetivo a proteção contra variações cambiais nas 
captações realizadas em moeda estrangeira, sem nenhum caráter especulativo. Os derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu 
valor justo e os custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente ao reconhecimento 
inicial, as alterações são contabilizadas no resultado. Vide mais detalhes no item Fatores de risco: Risco de moeda estrangeira 
apresentado a seguir.

Os valores contábeis e de mercado dos instrumentos financeiros da Companhia são como segue:

21 Gestão Riscos

No exercício de suas atividades a Empresa é impactada por eventos de riscos que podem comprometer os seus objetivos estratégicos. 
O gerenciamento de riscos tem como principal objetivo antecipar e minimizar os efeitos adversos de tais eventos nos negócios e 
resultados econômico-financeiros da Empresa. Para a gestão de riscos financeiros, a Empresa definiu políticas e estratégias operacionais 
e financeiras, aprovadas por comitês internos e pela Administração, que visam conferir liquidez, segurança e rentabilidade a seus ativos 
e manter os níveis de endividamento e perfil da dívida definidos para os fluxos econômico-financeiros.

Os principais riscos financeiros identificados no processo de gerenciamento de riscos são:

Riscos de crédito
A Companhia está exposta ao risco de crédito de clientes e instituições financeiras, decorrentes de suas operações comerciais e de 
administração de seu caixa. Também tem obrigações de contribuir nos futuros aumentos de capital da CES. Tais riscos consistem na 
possibilidade de não recebimento de vendas efetuadas e de valores aplicados, depositados ou garantidos por instituições financeiras. 
A companhia está negociando junto ao BNDES linhas de crédito para a controlada CES como estratégia de mitigação de risco da 
controlada, no cumprimento de suas obrigações.

Risco de taxa de juros
O risco da taxa de juros a que a Companhia está exposta é em função de sua dívida com o BNDES. Se as taxas de juros principalmente, 
referentes à Taxa de Juros (TJLP) subirem, as despesas financeiras da Companhia aumentarão, o que poderá causar um impacto 
negativo nos resultados financeiros.

Risco de escassez de energia
O Sistema Elétrico Brasileiro é abastecido predominantemente pela geração hidrelétrica.
Um período prolongado de escassez de chuva reduzirá o volume de água nos reservatórios dessas usinas, trazendo como consequência 
o aumento no custo na aquisição de energia no mercado de curto prazo, o que acarretará um maior custo à Companhia em momentos 
de paradas para manutenção. A estratégia de mitigação desse risco é contratar energia com comercializadoras, nas datas das paradas 
de manutenção das turbinas e do fornecedor do Gás.

Risco de escassez de água
A companhia necessita de água para refrigeração de seus sistemas. A estratégia de mitigação é de um melhor uso da água e obras 
adicionais visando a adequação à atualidade de mudança climática.

Risco de quebra técnica
O longo período de uso ininterrupto das turbinas proporciona uma degradação mais rápida dos equipamentos já que suas 
manutenções são realizadas com base em horas equivalentes de operação. Visando mitigar esse risco, a Companhia possui um contrato 
amplo de manutenção com o fornecedor dos equipamentos e monitoramento on line com engenharia da Siemens e da EDF. 

Riscos de liquidez
O gerenciamento de risco de liquidez da Companhia é de responsabilidade da diretoria financeira que gerencia as necessidades de 
captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo prazos através do monitoramento permanente dos fluxos de caixa previstos e 
reais. O caráter gerador de caixa da Companhia e de sua pouca volatilidade nos recebimentos e obrigações de pagamentos ao longo 
dos meses do ano, prestam a Companhia estabilidade nos seus fluxos, reduzindo seu risco de liquidez.

O capital circulante líquido da Companhia, que corresponde a diferença entre Ativo Circulante e Passivo Circulante (excluindo 
dividendos), é positivo em R$ 43.040 em 31/12/2015 (negativo em R$ 20.067 em 31/12/2014). A Administração da Companhia 
entende que possui liquidez satisfatória, representando condições adequadas para cumprir as obrigações operacionais de curto prazo, 
uma vez que a Companhia tem gerado fluxo de caixa positivo e suficiente em suas atividades operacionais, para honrar todos os 
compromissos previstos no curto prazo.

O endividamento bruto a vencer de janeiro a dezembro de 2016 totaliza R$ 61.076. 
Em 31/12/2015 a Companhia possuía em caixa e equivalentes de caixa e depósitos vinculados no montante de R$ 89.223. 

31/12/2015 31/12/2014

DESCRIÇÃO
SALDO 

CONTÁBIL
VALOR DE 
MERCADO

SALDO 
CONTÁBIL

VALOR DE 
MERCADO

Caixa e Equivalentes de caixa   68.884    68.884    32.077    32.077 

Depósitos Vinculados 20.339    20.339  21.442 21.442

Contas a Receber 197.728   197.728  176.068 176.068

Financiamentos 61.076    61.076  119.077 119.077

Hedge cambial -  -  616 616



EDF-NF | RA’15 55

DESCRIÇÃO 2015 2014

Remuneração a administradores 1.855 10.111

Contribuições de previdência privada - 2.747

1.855 12.858

2015 2014

PASSIVO EDFI  EDFI

Dividendos/Juros sobre capital próprio 92.718  53.685

Risco de moeda estrangeira
Este risco é oriundo da possibilidade de perda por conta de aumento nas taxas de câmbio, que têm impactos diretos nos saldos de 
passivo de empréstimos em moeda estrangeira e nas compras de ativo imobilizado importado. A Companhia, visando assegurar que 
oscilações significativas na cotação do dólar não afete seu resultado e fluxo de caixa, efetuou em 2015 hedge no valor nominal de US$ 
42.490. Em 31/12/2015 não há hedge em vigor.

22 Partes Relacionadas

A controladora direta da Companhia é a EDFI com participação integral sobre o capital.

a. Empresas controladoras - Pagamentos de dividendos 

23 Compromissos 

Em 31/12/2015 a Companhia apresenta os compromissos contratuais, não reconhecidos nas demonstrações contábeis, que estão 
apresentados por maturidade de vencimento. 

Os compromissos contratuais no quadro abaixo refletem essencialmente acordos e compromissos necessários para o decurso 
normal da atividade operacional da companhia.

24 Seguros 

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos, por montantes considerados pela 
Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor 
e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia considera que a sua cobertura de seguros é consistente com as de outras 
empresas de dimensão semelhante operando no setor. 

Em 31/12/2015 e 31/12/2014, as coberturas de seguros eram as seguintes: 

b. Empresas do mesmo grupo econômico - Acordos de cooperação técnica

b.1 EDF CONSULTORIA
A empresa EDF Participações e Consultoria em Projetos de Geração de Energia Ltda. firmou com a Companhia um termo de 
cooperação técnica que a permite utilizar, de forma variável, o staff técnico e as instalações administrativas da EDF Norte Fluminense. 
Em 2015, foram utilizados e ressarcidos R$ 890 (R$ 755 em 2014).

b.2 EDFI - ELECTRICITÉ DE FRANCE INTERNATIONAL E EDF – ELECTRICITE DE FRANCE
A EDF Norte Fluminense firmou contratos com a EDF e a EDFI, através dos quais ficou estabelecido o pagamento por serviços 
administrativos, garantias de contratos, fornecimento de mão de obra e utilização do logo do acionista. Em 31/12/2015, por conta 
desses contratos, a Companhia tem um passivo de R$ 7.228 (R$ 7.667 em 2014) tendo sido reconhecido despesas de R$ 8.942 (R$ 
7.462 em 2014). Existe também em 2015 um saldo de contas a receber de R$ 562 decorrente de custos incorridos pela equipe de EDF 
no Brasil responsável pela prospecção de novos negócios. 

Administradores
REMUNERAÇÃO
Nos exercícios findos em 2015 e 2014, a remuneração foi conforme a seguir:

Em 2014 esta remuneração inclui R$ 7.000 como Remuneração ao Administrador, pelo encerramento do mandato de diretor 
local e R$ 2.747 de previdência privada.

Em 2014 foi assinado contrato de prestação de serviços de consultoria com ex diretor, cuja despesa reconhecida no exercício foi 
de R$3.650. Esse contrato foi encerrado de forma antecipada em março de 2015.

DESCRIÇÃO 2016 2017-2021 A partir de 2021

Combustível – Gás 708.321 2.827.479 2.246.887

Materiais e Serviços 22.479 159.309 191.903

Compra de Energia 47.994 - -

778.794 2.986.788 2.438.790

RISCOS OPERACIONAIS 31/12/2015 31/12/2014

Danos materiais 1.014.094 639.439

Responsabilidade civil 35.032 30.049

Lucros cessantes 2.970.335 1.705.844
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2015 was a difficult year for everyone, particularly for 
Brazil. The significant reduction of 3.8% in the GDP, when 
compared to 2014, reflects the general framework in which 
the Brazilian economy finds itself. Like in other segments, 
electricity consumption registered a 2.1% decrease in 
relation to the previous year; the political crisis along with 
the corruption scandals revealed by ‘Operation Lava Jato’, 
created a climate of instability and uncertainty. Still, EDF 
Norte Fluminense continued conducting itself satisfactorily, 
and ended the year with positive results. Amassing a 
Gross Profit of R$ 366,129,000.00 and a Net Profit of  
R$ 164,340,000.00, lower than 2014, but still significant. 
The EBITDA was R$ 392,057,000.00.

It was an intense year on an operational level, with several 
scheduled technical outages to change components and 
improve industrial performance. More than 300 service 
providers, helped the ‘in house’ teams during these events, 
with the plants continuing to function and respecting all 
safety regulations fully. Even with these interventions, power 
generation remained at the same levels as last year and the 
availability rate remained high, above 93%.

We also worked a lot on modernizing company 
governance, introducing a clear separation of activities, 
placing responsibility on the managerial line, improving 
the compliance system with the creation of the internal 
control and purchasing departments, and the redefinition 
of internal procedures.

In the field of Social and Environmental Responsibility, 
EDF Norte Fluminense kept its high level of engagement, 
supporting humanitarian, cultural, sporting and 
environmental projects, all detailed in this Report.

01
We should also highlight the results achieved by the company 
with the projects developed under the Program for Research 
and Technological Development of the Energy Sector. In 
2015, important projects were completed, such as the ‘Online 
Dynamic Simulation System of the operating conditions of 
Thermal Power Plants’ and the ‘Experimental Plasma System 
for treatment of waste’ and the “Recovery of Added Value 
Products”. In addition to other projects that are still in the 
process of development, amounting to R $ 4 million.

Finally, it is important to note the investment made by EDF 
NF in energy generation, with the purchase of 51% of 
Companhia Energetica Sinop. Under construction in the 
state of Mato Grosso, in partnership with the subsidiaries 
of the Eletrobras Group: Eletronorte and Chesf, the 
project, considered a priority in the international expansion 
strategy of the EDF Group provides for the operation of a 
hydroelectric power plant of 400 MW of installed capacity in 
2018. This development is accompanied by ample work in 
socioeconomic support for the region.

The daily engagement of EDF Norte Fluminense’s teams of to 
ensure the level of operational and financial excellence of the 
Thermoelectric plant, the investments for the construction of 
hydroelectric Sinop, and the development of Wind farms by 
EDF Energies Nouvelles, in Bahia (183MW). Show that, despite 
the difficult moment, the EDF Group believes in Brazil and the 
ability to expand its presence in the country’s energy sector.

Good reading. Greetings

Yann des Longchamps
Senior Vice President EDF Brazil

CEO EDF Norte Fluminense

LETTER FROM THE CEO 

POSITIVES 
POINTS IN A 
DIFFICULT YEAR
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STRUCTURE 

EDF NORTE 
FLUMINENSE  
A BENCHMARK 
IN THERMAL 
ELECTRIC 
GENERATION

Location
The plant is strategically located next to the Campos Basin 
- the largest producer of natural gas in Brazil - in the city 
of Macae, 190 kilometers from Rio de Janeiro, the primary 
consumer of the energy generated by the company.

When EDF Norte Fluminense was built, the country was 
undergoing a severe energy supply crisis. In addition to 
contributing to the National Integrated System (SIN) for 
domestic supply, it has taken a pivotal role in stabilizing the 
supply of energy to the metropolitan area of Rio de Janeiro, 
ensuring a high reliability.

The installed capacity of EDF Norte Fluminense, 828 MW 
is enough to meet the demands of approximately two 
and a half million consumers. The driving force behind the 
plant’s efficiency is the constant investment in technological 
upgrading, and integration of operational processes to keep it 
as state of the art, as well as the continuous improvement of 
personnel training. The staff at EDF Norte Fluminense, as well 
as the outsourced employees, undergo constant training and 
recycling. Thanks to the size of the EDF Group, it is possible to 
promote exchanges of Brazilian technicians training in other 
units and bringing new experiences to Brazil.

Since coming into operation in 2004, the EDF Norte 
Fluminense plant has emerged as the most modern and 
efficient combined cycle unit for thermal generation in the 
Brazilian electric system. The unit has become a benchmark 
to its owners, the Group Electricité de France, the largest 
generator of power in the West, for presenting in its 
operational system all that is most efficient in the area. 
Foreign and Brazilian technical visits to the, plant, to examine 
it in detail, have become common.

EDF Norte Fluminense operates a combined cycle 
thermoelectric plant of 828 MW, with three natural gas 
turbines and a steam room. The system allows the gases 
released by the combustion of natural gas, to be channelled 
and used for heating the boilers of a conventional steam 
turbine, which has a higher generation capacity than 
three gas units, instead of being thrown back “in natura” 
into the atmosphere at high temperatures. Thus, these 
gases are chaneled and utilized for heating the boilers of 
a conventional steam turbine that has a higher generation 
capacity than that of three gas units.

02
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Structure
The company has two units: for management and 
operations. The plant is in the city of Macaé, on the BR 
101 and 13 km from Petrobras gas distribution center. 74 
people worked there in December 2015, mainly operation 
and control specialists. In Rio de Janeiro there were 31 
employees in the central office, board headquarters and 
working with the support teams: planning, financial, 
commercial, computer, environmental control, human 
resources, purchasing, control and others. The central office 
also houses the teams from EDF Energies Nouvelles and New 
Businesses in Latin America, who have come to participate in 
the EDF Group’s growth dynamic in Brazil this year.

In addition to generating electricity, EDF Norte Fluminense 
maintains an extensive list of parallel activities, for meeting 
demands in the environmental, social, cultural and sporting 
fields. The activities are detailed in this report.

Sinop Hydroelectric plant,
project advanced on all fronts
Following directions from the Head Office ELECTRICITÉ DE 
FRANCE, to find new business opportunities in Brazil, EDF 
Norte Fluminense took share control of the Companhia 
Energética Sinop (CES), which has as partners the 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco and Eletronorte, 
both subsidiaries of Eletrobrás. The project presently under 
development, is a hydroelectric plant with installed capacity 
of 400 MW, under construction on the river Telles Pires, in the 
municipality of Sinop, in Mato Grosso state.

Start of operations is predicted for 2018; and in 2015 work 
advanced significantly: in concreting the assembly area (50% 
completed by December), deforestation on the left bank of the 
river Teles Pires, excavations in the areas of the louvers, spillway, 
powerhouse, water intake and electromechanical assembly. 
Various environmental protection programs were adopted for 
the affected area, to cover physical, biotic and socio-economic 
aspects raised during the environmental studies.

One of the concerns in Hydroelectric Sinop that reflects 
the work philosophy of the EDF Group is lending ample 
support to the communities of the five townships affected 
by the project. To this end, various courses in environmental 
management have been established in the area, financed 
by Sebrae’s program Business to Business, with aims at 
empowering local micro businessmen; lectures on critical 
health issues, such as the prevention of leprosy, malaria and 
ways to fight against the Aedes aegypti mosquitoes. The 
fish of the Telles Pires river have also been monitored. An 
inventory of the tourist potential of the area surrounding the 
dam has been started, to encourage the opening of new 
business fronts for local business people. Also in 2015, the 
Board of Directors met for the first time in the city of Sinop, a 
few kilometers from the construction site.

SUFFICIENT ENERGY TO MEET THE 
DEMANDS OF APPROXIMATELY 
2.5 MILLION CONSUMERS

EMPLOYEES, MAINLY 
SPECIALISTS IN OPERATIONS 
AND CONTROL

826 MW 57
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GOVERNANCE 

INTERNAL AUDIT 
IN SEARCH 
OF TOTAL 
TRANSPARENCY

Ethics
An independent channel for ethics was established, with 
the aid of a specialized outsourced company where anyone 
involved with operational and administrative processes 
can anonymously report, deviations of activities that may 
violate the EDF Group’s Code of Ethics or the policies and 
procedures established by EDF NF or the current legislation 
in force.

It performed extensive review the rules for administrative 
procedure in all areas of the company. New policies were 
implemented to meet the market’s best governance practices.

This Ethics channel, not only allows the reporting of 
misconduct but also allows suggestions to be forwarded 
aimed at improving processes; and settling questions relative 
as to the applicability of the Ethics Code.

From the second half of 2015, EDF Norte Fluminense 
adopted a key measure for the modernization of its 
administrative and management processes with the 
implementation of an Internal Audit Unit. The goal is 
to improve the corporate governance system and the 
compliance of the company.

EDF Norte Fluminense operates in line with the guidelines of 
the head office prioritizing the improvement of its Code of 
Ethics seeking to be in full agreement with Brazilian legislation 
for the combat of corruption. It is good to note, that the 
company has always been subjected to external audits.

And already in the short period of the 2015 management, 
the team worked hard, establishing guidelines and opening 
the doors to a new universe for managerial employees, 
service providers, suppliers and other segments of interest 
to the company (shareholders). The results began to appear 
very soon during the first months after implementation.

03
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Risk management
Investment in the internal audit area provided, in these 
first months, an improvement in the form of reporting to 
headquarters, thus streamlining communication.

A map of the corporate risks of EDF Norte Fluminense, 
contemplating operational, strategic, and financial, 
conformity was prepared. Risk management is a strategic 
tool used to prioritize efforts and decisions, optimizing 
the structure of internal controls and of the EDF NF 
management process.
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SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 
RESPONSIBILITY 

AN EDF NORTE 
FLUMINENSE 
COMMITTEMENT 
FROM THE 
BEGINNING

Cultural
A FRENCH PASSION // The realization of a photographic 
exhibition titled Rio a French Passion. Rio de Janeiro in 
French photographic collections, accompanied by a bilingual 
catalog (Portuguese / French) and a roundtable discussion. 
The exhibition was the result of a Brazil-France cooperation, 
curated by photographer and anthropologist Milton 
Guran and Jean-Luc Monterosso, director of the Maison 
Européenne de la Photographie. The exhibition was part of 
FotoRio 2015 and also included support from the Consulate 
General of France. It was included in the Official Calendar of 
the celebrations for the 450th anniversary of the city of  
Rio de Janeiro. 

THEATER MAISON DE FRANCE // Support for the 
upkeep of the renowned theater, located in downtown Rio 
de Janeiro, newly re-opened in 2002.

TOOL BOX // Theater play: Toolbox, intended for children 
bearing a message of mutual respect between people and 
social groups. Publishing a Picture book for children.

KOLIRIUS INTERNATIONAL GRAFFITI ART FESTIVAL 
// Graffiti Art Festival, for the exchange of art forms between 
countries and generations. The event takes place in Macaé, 
and aims at reviving and promoting the city´s history, 
revitalizing urban areas and making youth aware of art as a 
driving force against vandalism.

Investment in the internal audit area provided, in these 
first months, an improvement in the form of reporting to 
headquarters, communications were streamlined.

A map of the corporate risks of EDF Norte Fluminense was 
prepared, contemplating the following areas: operational, 
strategic, finances and conformity. Risk management is 
a strategic tool used to prioritize efforts and decisions, 
optimizing the structure of internal controls and of the EDF 
NF management process.

04



EDF-NF | RA’15 17

VARILUX FRENCH FILM FESTIVAL // The Varilux 
Festival is the main showcase for French films in Brazil. 
Recent hits are screened nationwide. This festival happens 
in the country’s main urban centers with the screening of 
approximately 20 films. EDF-Norte-Fluminense organized a 
premiere and a cocktail for this event in Macaé.

LARANJEIRAS PALACE – RESTORATION PROJECT // 
The project aimed at restoring and adapting the artistic 
elements of the Laranjeiras Palace in Guinle Park, the official 
residence of the Governor of Rio de Janeiro.

AMBER DANCE SHOW 2015 - CINDERELLA // Support 
for the Macaé School of Dance that puts on shows for 
audiences of all ages. More than 800 students participated in 
14 presentations. The Dance school has scholarship programs 
for 100 students from underprivileged areas of Macaé. The 
students also held performances in nursing homes.

COFFEE AND ART // 
 III Coffee and Art  Bia Gallery Salon of Fine Arts - 

The aim of the project is the encouragement of the fine 
arts, promotion of different artistic talents of Macaé and 
promoting cultural exchanges with various regions of 
the country. 

 1st Coffee and Art Bia Gallery Pie Contest – This 
competition is of a recreational and cultural character. 
The aim is to provide opportunities for professional and 
amateur cooks, from Macae and neighboring towns to 
show their skills, encourage cooking, discovering and 
disseminating different talents.  

 1st Photographic Salon by Bia Gallery Coffee and Arts 
– Aims at encouraging Photographic Art, discovering 
and disseminating different artistic talents of Macae, 
promoting cultural exchanges with photographers from 
other regions in Brazil.

LITERARY MACAÉ IN ACTION // A literary event that 
has reached its 4th edition and aims at promoting the 
exchange of knowledge among educators, writers regional 
and national authors, and encourage the emergence of new 
readers. In 2015 the honoree was Manoel de Barros, one of 
the great Brazilian poets, Manoel de Barros.
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Laranjeiras Palace – restoration project 

Supports for the maintenance of Maison de France Theater. 

Sponsoring of canoeing activities in Macaé township.

Photographic exhibition titled “Rio a French Passion”

Amber Dance Show 2015 - Cinderella

Kolirius International Graffiti Festival

Varilux French Film Festival



EDF-NF | RA’15 19

Environment 

GOLDEN LION TAMARIN NETWORK OF NURSERIES 
AND AGROFORESTRY SYSTEMS // This project aims 
at the involvement, capacitation, empowerment and 
support to rural communities in the São João and Macaé 
river basins, for the adoption of agricultural practices and 
encourage the production of seedlings native to the Atlantic 
Forest, thus ensuring social, economic, and environmental 
sustainability for the region. The project, a partnership with 
the Associação Mico Leão Dourado (AMLD) the Golden 
Lion Tamarin Association strengthened support initiatives to 
family farming.

The project can be basically summarized as an incentive 
to the production of seedlings by family farmers in the São 
João and Macaé River basins; reinforcing the network of 
nurserymen in partnership with the AMLD; to spread the 
principles and techniques of agroforestry management in the 
region, and to develop models adapted to local conditions 
with the effective participation of the farmers.

ENVIRONMENTAL COMPENSATION // As part of the 
Environmental Compensation Commitment Agreement 
signed by EDF Norte Fluminense with INEA (the state 
Institute for the Environment), in 2009, and completed in 
2015,within the scope of the Project for Structuring and 
Strengthening of Management Instruments in Macae de 
Cima and the reinforcement of a management plan for APA 
( the Environmental Protection Area) Macaé de Cima,and 
the thematic notebooks to strengthen the participatory 
management of Conservation counsel units. Goods and 
equipment for use in parks were also acquired.

Social
SOLIDARITY FRANCE BRAZIL // Support for NGO 
Solidarity France-Brazil (SFB), founded in 1986 by French 
and Brazilian people, working for 29 years in defense and 
promotion of the rights of Children and Adolescents in the 
state of Rio de Janeiro. The SFB encompasses four projects 
Articulation for Rights, the Right to Education, the Right to 
Health and Strengthening of Community Initiatives. 

This is a contribution to the formulation and 
implementation of public policies related to Children and 
Adolescents; to the training of professionals and other social 
actors who work with Children and Adolescents within 
the framework of Education, Health, Health Management, 
Protection and Rights Promotion; to act positively in projects 
aiming at improving access to and the quality of care for 
Children and Adolescents to strengthen and support local 
community initiatives.

The project is concentrated in 5 townships in the Baixada 
Fluminense that have the worst socioeconomic indicators in 
all the Metropolitan area of Rio de Janeiro.

CHILDREN’S DAY PARTY // This is social responsibility 
action, supporting the commemorative event on Children’s 
Day in a disadvantaged community in Rio das Ostras city. 
Employees are encouraged to donate toys, clothes and 
food, as well as to physically participate in the event, on 12 
October, helping with the distribution and organization.

Sports
GUANABARA RUGBY // With this project, EDF Norte 
Fluminense intends to spread the teaching of the sport in 
the country mixing local and foreign youths to stimulate 
participation in state competitions. The goal is the 
preparation of athletes for the national and state teams and 
participation in the Olympic competitions.

ASSOCIATION FOR EDUCATION AND ENVIRONMENT 
– AEEMA // Sponsors Canoeing activities in Macaé 
Municipality to create a pole for the preparation of the 
2016 Olympic Games in Rio de Janeiro. The project aims at 
promoting social inclusion through education and sporting 
activities serving Children and Adolescents in Macaé.  
Canoeing has been coming into its own in the region for 
several years, but only improved its structure after the 
strong support of EDF Norte Fluminense, in 2010.

The activities included in the project involve the practice 
of slalom canoeing, lake canoeing, competitions, ball cross, 
cleaning rivers, cultural trips (most of the children have never 
left the state), activities such as ping-pong, access to the 
internet, reinforcing studies at school, assisted exercises, first 
aid and capoeira courses, among others

POLYNESIAN CANOE – SPONSORSHIP PROJECT 
OF LETICIA AND GISELLE // Raising sponsorship for 
Polynesian Canoe with Leticia Lana and Giselle Leal to allow 
them to participate in the year’s main competitions: Triple 
Crown, Aloha Spirit, Tour of Santo Amaro Island, South 
American Championship. The athletes compete in the Open 
and  Master categories, having won several medals and titles 
since 2008. 

MINOR’S CRUSADE // Gives financial support to 
this important NGO in Rio de Janeiro, that cares for 
the underprivileged population living in situations of 
social risk. The Crusade realizes this work in degraded 
environments, seeking to offset the failings of 
home education and enhance the creativity and the 
independence of children. The Crusade also works with 
adolescents and the aged.

ASSOCIATION OF FRIENDS OF VIDIGAL 
CHILDREN //  Sponsors this institution that contributes 
to raising in the economic and cultural levels of children 
and adolescents from the underprivileged communities 
of Vidigal and Rocinha in the city of Rio de Janeiro.

MICOS-LEÕES-DOURADOS,  
ATÉ 2025, VIVENDO LIVREMENTE  
EM FLORESTAS PROTEGIDAS 

2.000 +
PARTNERSHIPS IN PROJECTS 
TO RECOVER THE DIGNITY OF 
UNDERPRIVILEGED CHILDREN

SFB

SUPPORTS RUGBY AND CANOEING FOR HIGH  
LEVEL INTERNATIONAL COMPETITIONS
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RESEARCH AND DEVELOPMENT 

ADDED  
VALUE 
PROJECTS

The Brazilian Congress in the year 2000, passed Law 9.991 
creating the Research and Development Plan for the Electric 
Energy Sector, an incentive for the energy companies to 
invest in this field. EDF Norte Fluminense has invested more 
than R$ 45 million in the elaboration of 45 R&D projects over 
the last ten years, seeking for practical applications to bring 
added value to the company and the Brazilian electric sector..

EDF Norte Fluminense invests in projects consistent with 
its strategic planning and to encourage the search for 
innovative technological solutions through the creation of 
new products with commercial applications and a positive 
impact on the Brazilian electric sector. Some of these projects 
have attracted the interest of companies in the sector, such 
as the robotic system for visual inspection of chimneys 
and boilers in power plants, developed in partnership with 
the GT2 company and PUC – RJ, which received an award 
from ANEEL at the Congress for Technological Innovation 
in Electric Power, 2015, event promoted by the Regulatory 
Agency every two years.

05
MORE THAN 45 MILLION INVESTED 
IN PROJECTS THAT BRING ADDED 
VALUE TO THE ELECTRIC SECTOR

+ R$ 45 mi
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Projects finished in 2015
ONLINE DYNAMIC SIMULATION SYSTEM OF 
THERMALETRIC POWER PLANTS OPERATING 
CONDITIONS // This is a full scope simulator of thermal 
power plants in a combined cycle configuration compatible 
with EDF Norte Fluminense’s characteristics. The software 
can simulate all the plant’s operating conditions, such as the 
starting procedures, shutdown modules, the closing of valves, 
possible leakages of air, water or steam and other events. The 
project aimed at improved training of plant engineers and 
operators through reproducing in a controlled environment real 
operational situations, even if not yet experienced.

EXPERIMENTAL PLASMA TREATMENT SYSTEM 
FOR RESIDUE AND RECOVERY OF ADDED VALUE 
PRODUCTS // A plasma reactor was developed to process 
residue in different sectors of power generating units, with 
a processing capacity of up to 100 kg / h. The reactor was 
designed to handle Class 1 hazardous residue, decomposing 
inorganic matter into waste occupying far less volume and less 
harmful to the environment. This technology is a partnership of 
EDF North Fluminense with Plastflow company from the state 
of Paraná.

SOFTWARE FOR ASSESSMENT OF HYDROELECTRIC 
POTENTIAL AND AN ALTERNATIVE DIVISION OF 
WATERFALLS CONSIDERING ENERGY AND SOCIO-
ENVIRONMENTAL ASPECTS // This project was developed 
in partnership with the PSR Solutions and Consulting in 
Energy company, so as to optimize the issue of the waterfall 
division, a classic problem in water resources engineering. 
The innovation was the integration of the different areas of 
knowledge in the same computing environment, such as 
a GIS-, Hydrology, Mathematical programming, Structural 
Engineering and Visualization components.

Ongoing Projects 
DEVELOPMENT OF A PIONEER LOT OF ANTI-
CORROSIVE PAINT // The project aims to pioneer 
production of a formula for paint with characteristics 
established within the scope of two previous R & D projects. 
Developed in partnership with Molycolor Paints. The production 
of a pioneer batch of paint is justified by the fact that metal 
surfaces coated with the product have shown excellent 
resistance to corrosion, superior to that offered by the existing 
paint on the international market. Its applicability is not limited 
to the Power Generation sector.

EXPERIMENTAL DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT 
OF THE SYSTEM FOR ASSESSMENT AND LOW-
COST MONITORING OF ENERGY EFFICIENCY 
MEASURES - ZIGBEE II  // This is an improvement on a 
technology previously developed by EDF Norte Fluminense, 
in partnership with Jordão Engenharia and the Federal 
Technological University of Paraná. Improvements in the 
remote management system are basically the optimization of 
hardware, firmware and middleware of electronic modules for 
acquisition and transmission of data and the creation of new 
electronic modules possible to be installed in both indoor or 
outdoor environments. The functions in the data collecting 
infrastructure were expanded. The new sensor settings 
work to monitor temperature and vibration, plus energy 
consumption for electrical machinery and equipment.
 
MARKET ARCHITECTURE FOR MARKETING 
ELECTRICITY IN BRAZIL: ANALYSIS, SIMULATION 
AND PROPOSALS // The result of this ambitious project, 
developed in partnership with the “Instituto Acende Brasil”, 
is a proposal for strategic reform of the electricity market in 
Brazil, including a review of the marketing rules and other 
regulatory issues.
 

METHODOLOGY FOR SOCIO-ECONOMIC 
AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF THE 
IMPLEMENTATION OF HYDROELECTRIC PLANTS // 
The project in partnership with the “Instituto Acende Brasil”, 
predicts the formulation of econometric models,  that 
will measure the impact of the implementation of hydro-
electrics plants on several socio-economic variables (income, 
employment, education, health safety), among others.
 
NATIONALIZATION OF SYNTHETIC GREASE 
REQUIRING RESISTANCE TO HIGH TEMPERATURES 
FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS // It at the 
nationalization of the production of synthetic grease for 
operation at high temperatures. Suitable for lubricating 
bearings, bearing loads of mechanical supports, and 
mechanisms where high-performance lubrication is required 
under high loads of mechanical stress, high-speed rotation 
of mechanical components and high temperatures. The 
project is developed in partnership with Jordão Engineering 
and Molygrafit.
 
DEVELOPMENT OF A LOW-COST PROGRAMMABLE 
LOGIC CONTROLLER USING INTUITIVE 
PROGRAMMING LANGUAGE // The project foresees 
the development of modular devices connected to digital 
networks to control activations and electronic devices 
and acquisition of data in general. The system is based on 
embedded circuits with low cost and great performance. 
The project is being developed in partnership with Jordão 
Engenharia. 

Online dynamic 
simulation system of 
thermaletric power 
plants operating 
conditions

Development of a 
pioneer lot of anti-
corrosive paint

Development of a low-
cost programmable 
logic controller using 
intuitive programming 
language



EDF-NF | RA’15 25

ECONOMIC SCENARIO 

THE PASSAGE 
OF A CRITICAL 
YEAR

According to the Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estastística(IBGE) – the Brazilian Institute of Geography and 
Statistics, the Gross National Product registered a 3.8% 
decrease, coming in with the worst results since 1996, which 
reflect the retraction in all sectors of the economy.

Industry and Services registered decreases of 6.2% and 2.8% 
respectively. The only sector (among those analyzed) that 
registered growth was Agriculture and Cattle raising with a 
growth of 1.8% (Table 1). Among the facts relevant to the 
Brazilian economy the following were featured:
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 Drop in tax revenues in relation to the previous year, 
largely due to the retraction in industry;

 Household consumption the main engine of the Brazilian 
economy in recent years, fell by 4% compared to the 
previous year due to the economic deterioration, with 
rising unemployment, low income, high inflation and 
higher cost of financing; 

GNP PARTICIPATION GROWTH

SECTOR 2015 2014 2015/14 2014/13

AGRICULTURE 4,5% 4,5% 1,8% 0,4%

INDUSTRY 19,5% 20,6% -6,2% -1,9%

SERVICES 61,7% 60,7% -2,7% 0,4%

TAXES 14,4% 14,2% 4,8% 4,0%

GNP 100% 100% -3,8% 0,1%

 The investment rate, also known as Gross Fixed Capital 
Formation, accentuated the downward trend (14.1%), 
especially in the construction sector;

 The Brazilian balance of trade ended 2015 with a surplus 
of US $ 19.7 billion, the best result since 2011 when the 
surplus was $ 29.7 billion. The surplus is due primarily to 
the fall in imports as a result of weak economic activity 
and a high dollar exchange rate;

 Due to the high dollar exchange rate and the slowing 
down of the Brazilian economy, the current account 
deficit fell from 4.2% of GDP in 2014 to 3.3% in 2015;

 Inflation measured by the National Index of Consumer 
Prices (IPCA) reached 10.7% percentage far above the 
target ceiling of 6.5%. According to the IBGE, the largest 
impacts were electricity and fuel.
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Electricity
The national electricity consumption closed 2015 with a 
2.1% decline as compared to 2014, totaling 464.7 TWh. 
This decrease was primarily driven by the poor performance 
of the industrial sector (-5.3%), due to the unfavorable 
scenario for the economy throughout the year, in almost all 
segments. (Chart 1 and Table 2).

Also worth noting:

 Industrial consumption showed monthly declines 
throughout 2015, intensified in the second half of the 
year. The last quarter registered a decrease of 7.7%, the 
highest in the year and the highest ever registered for this 
period in the whole series of consumption begun in 2004;

 In the commercial segment, the result recorded in 2015 
(+ 0.6%) was far from the expansion observed in the 
last five years (more than 6% on average). Unfavorable 
conditions of employment, income and credit were 
instrumental in the decline in consumption;

 For the first time since the 2001 rationing the energy 
consumption in Brazilian hodecreased (-0.7%) as a 
result of an unfavorable economic situation and higher 
electricity rates. The average residential consumption 
went from 167,0 kWh to 161,8 kWh. A negative 
variation like such in this average was only seen over 
the years 2001 and 2002, during the energy rationing 
when a mandatory 20% reduction in consumption was 
established in the Southeast, Midwest, Northeast and 
Northern regions of the country. 

 Also according to the IBGE, the Brazilian consumer’s 
electricity bill was on average 51% higher in 2015 if 
compared to the previous year, due to the rigid price 
controls that the government promoted before.

 In 2015, the Southeast / Midwest subsystem, where 
the EDF Norte Fluminense plant is located, showed 
improvement in the water storage levels over the previous 
year, ending the year with 29.8% of stored capacity, up 
from 19.4% registered in 2014.

Graphs 2 and 3 respectively represent storage levels in the 
Southeast / Midwest system, as well as the behavior of spot 
prices in 2014 and 2015.

GRAPH 1  GNP X ELECTRICITY CONSUMPTION 
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ENERGY  
CONSUMPTION

PARTICIPATION GROWTH

SETOR 2015 2014 2015/14 2014/13

BRAZIL 100,0% 100,0% -2,1% 2,5%

INDUSTRIAL 28,3% 27,9% -5,3% -3,0%

COMERCIAL 36,5% 37,7% 0,6% 7,4%

RESIDENTIAL 19,5% 18,9% -0,7% 5,9%

OTHERS 15,8% 15,5% -0,2% 4,3%

KWH/INHABITANT 2.272,83 2.336,73 -2,7% 1,3%

GRAPH 3  SPOT PRICE 2014/2015
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AVERAGE RATE OF AVAILABILITY, 
EXPLAINED BY SCHEDULED 
OUTAGES FOR MAINTENANCE

93,7%
FOR THE FIRST TIME SINCE THE 
2001 RATIONING, THE AVERAGE 
CONSUMPTION IN BRAZILIAN 
RESIDENCES DECREASED

-0,7%

ENERGY CONSUMPTION 2012 2013 2014 2015

GROSS GENERATION (GWh) 5.720,5 6.415,3 6.763,9 6.565,0

NET GENERATION ON  
CG (*) (GWH)

5.439,0 6.129,1 6.478,1 6.297,3

FORCED OUTAGE RATE 0,27% 0,64% 0,30% 0,49%

FULL AVAILABILITY FACTOR 93,2% 94,0% 99,5% 93,7%

NOX (LIMIT: 25PPMC ) 18,7 17,6 18,0 17,8

CO (LIMIT: 20PPMC ) 1,1 2,5 1,7 2,6

ACCIDENTS 0 0 2 0

Despite the improvement in rainfall in 2015, EDF Norte 
Fluminense continued throughout the year having to help 
meet the needs of the National Interconnected System (SIN) 
and, as in previous years, registered excellent operational 
performance, with average availability of 93.7% explained 
by scheduled maintenance outages, since the forced outage 
rate was very close to zero.

The table below shows the principle figures for EDF the 
Norte Fluminense’s operational performance:
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OPERATIONAL PERFORMANCE 

OPERATION AND 
MAINTENANCE 
WITH TOTAL 
EQUIPMENT 
SAFETY, 
HEIGHTENS 
RELIABILITY

The best and most important operational result was 
undoubtedly the absence of accidents in 2015, a result 
of the work and responsibility of all teams. The year 
was characterized by intensive activity at the plant, with 
programmed technical outages and adoption of measures 
aimed at mitigating unforeseen. Still, power generation 
remained at the levels of the year before, and the availability 
rate was also high, remaining at 93.7%. The fortuitous 
unavailability of the plant for the year was only 0.49%, 
showing once again an exceptional performance.

In the first quarter of the year, the Titanium Project was 
executed, it consisted of the bold sequential outage for 
maintenance of the three gas turbines and the steam unit. The 
outage involved efficient planning and mobilized more than 
500 people to ensure it ran smoothly and on schedule.

Because of a reduction in performance of the combined 
cycle resulting from the obstruction of the cooling tower, 
that reflected directly on the power of the steam turbine, the 
fillers and nozzles of the twelve tower cells were replaced 
without the plant having to suspend power generation. 
This ambitious project, began in 2014 and was completed 
during the Titanium Shutdown, allowing for the recovery of 
approximately 13 MW in the steam turbine. Thanks to this, 
and other maintenance activities, the average annual yield of 
the plant was the best since its commissioning in 2004 (the 
Heat Rate annual average in base-load, was 6,711 kJ / kWh).

In October, a new large-scale operation took place that 
resulted in the Unit 2 shutdown, this time focusing on the 
Hot Gas Path, the combustion and the turbine. The project 
was called Transformer Outage, because of the substitution 
of the unit’s transformer. The original equipment was repaired 
outside the plant, reinstalled and the reserve transformer 
returned to its place as “back-up”. The outage involved 
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more than 300 people, including teams from EDF Norte 
Fluminense, from Siemens, the builders of the machines, and 
many from many other suppliers. Again, everything went off 
as planned without any incident. In the end, all shutdowns in 
the year complied with the programming, including some in 
anticipation on the scheduled planning.

In addition to these large repair efforts at the end of the 
first semester, the plant was subjected to an inspection 
process - Risk Assessment - to update the level of control in 
the management of industrial risks, aiming at the renewal 
of the insurance policy in force. This process resulted once 
again in an “excellent” appraisal, the best possible, EDF Norte 
Fluminense is one of the few of the group to reach this level.
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Courses and certifications
In order to update and train the staff, permanent efforts are 
made aiming at improving its operational body. Therefore, 
several courses were held throughout the year, such as a 
Voltage Regulation, Siemens Repair Parts maintenance, and 
the operation of Power Transformers, Latin America Water 
Technology Conference, “CCGU and STGU” Conferences 
and Training in Troubleshooting Methodology and Analysis.

Crowning the plant’s operational success, in 2015 its main 
certifications were also re-awarded. For the third time, EDF 
Norte Fluminense was awarded the “triple certification”: ISO 
9001 (Quality), ISO 1401 (Environment) and OHSAS 18001 
(Health and Safety). It was also re-awarded SA8000 (Social 
Responsibility and respect for Human Rights) certification.

Incidentally, EDF Norte Fluminense in 2015 renewed its 
commitment to the ten principles of the UN Global Pact in 
the areas of Human Rights, Labor, Environment and  
Anti-Corruption.

OPERATIONAL PERFORMANCE 2014 2015

Energy

ENERGY SOLD (PPA)(MWH) 6.351.000 6.351.000

GROSS ENERGY GENERATED (MWH) 6.763.917 6.564.426

NET ENERGY EXPORTED TO CENTER OF GRAVITY (MWH) 6.481.762 6.298.478

ENERGY PURCHASED (MWH) 323.979 510.959

ENERGY GENERATED SOLD ON THE MARKET (MWH) - OPERATIONAL UPSIDE 260.839 ** 242.731

SOLAR ENERGY (MWH) SINCE START OF OPERATION 2011 423,4 380,9

Availabillity

PLANT (%) 99,5 % 93,69 %

Fuels

GAS (M2) 1.280.739.212 1.239.742.879

UNITS STATUS

NUMBER OF HOURS - STEAM TURBINE 8.597 8.141

NUMBER OF EQUIVALENT HOURS (EBH) - TURBINE 1 8.592             7.999

NUMBER OF EQUIVALENT HOURS (EBH) - TURBINE 2 8.594                 8.307

NUMBER OF EQUIVALENT HOURS (EBH) - TURBINE 3 8.546                   8.528

NUMBER OF EQUIVALENT STARTS (ES) - TURBINE 1 27                   117

NUMBER OF EQUIVALENT STARTS (ES) - TURBINE 2 29                   62

NUMBER OF EQUIVALENT STARTS (ES) - TURBINE 3 89 5

Environment

NOX EMISSIONS (PPMC) 18 17,8

CO EMISSIONS (PPMC) 1,7 2,6

** Not considering the  bilateral contract for Energy Purchase

*** Operational Upside + Bilateral Energy Purchase Contract

SERIOUS ACCIDENTS REGISTERED 
SINCE THE PLANT STARTED 
OPERATIONS

zero

EMPLOYEES FROM EDF AND 
SIEMENS INVOLVED WITH THE 
PARALYZING TURBINE 2 – PROJECT 
TRANSFORMER

+300
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STATEMENTS
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

The Board Members and Directors of
EDF Norte Fluminense SA
Rio de Janeiro - RJ

We have audited the financial statements of EDF Norte Fluminense SA (“Company”) which comprise the balance sheet as of December 
31,2015 and the related statements of income, retained earnings, and cash flows for the year then ended, and the related notes to the 
financial statements.

Management’s responsibility for the financial statements
The Company’s management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance 
with accounting practices adopted in Brazil, and for such internal control as management determines is necessary to enable the 
preparation of free financial statements from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors’ responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit, conducted in accordance with Brazilian and 
international auditing standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 
whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. 
The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of risks of material misstatement in the financial 
statements, whether due to fraud or error. In this risk assessment, the auditor considers internal control relevant to the preparation 
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but 
not with the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal controls Company. An audit also includes evaluating 
the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as 
evaluating the overall presentation of the financial statements taken as a whole.

We believe that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate for expressing our opinion.

Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of the Company 
as of December 31, 2015, the performance of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with accounting 
practices adopted in Brazil.

Rio de Janeiro, March 07, 2016

KPMG
CRC SP-014428 / O-6 F-RJ

Danilo Siman Simões
CRC 1MG058180 / O 2 T-SP

Balance Sheets December 31, 2015 and 2014 (In thousands of BRL)
The accompanying notes are na integral part of these statements.

ASSETS NOTE 2015 2014

CURRENT

Cash and cash equivalents 5 68.884 32.077

Account receivable 6 197.728 176.068

Warehouse 7 5.500 7.500

Taxes and social contributions paid 3.964 710

Insurance Premium 1.918 1.732

Down Payments to suppliers 1.749 2.133

Restricted Deposit 9 20.339 -

Other 8 1.699 -

Current total  301.781 220.220 

NON-CURRENT

Warehouse 7 19.189 16.987

Restricted Deposit 9 - 21.442

Investments - SINOP 10 263.731 189.985

Fixed assets 11 1.215.533 1.232.673

Intangible 3.990 2.707

Other 8 36.469 40.247

1.538.912 1.504.041

Assets total  1.840.693 1.724.261 
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Balance Sheets December 31, 2015 and 2014 (In thousands of BRL)  
The accompanying notes are na integral part of these statements.

Income Statements December 31, 2015 and 2014 (In thousands of BRL)  
The notes are an integral part of the statement.

Comprehensive Income Statements December 31, 2015 and 2014 (In thousands of BRL) 
The notes are an integral part of the statement.

LIABILITIES NOTE 2015 2014

CURRENT

Accounts payables 12 120.180 88.259

Payroll, vacation and related charges 12.397 3.760

Taxes and contributions 7.465 5.217

Dividends 15 92.718 53.685

Loans and Financing 13 61.076 64.415

Income tax and social contribution 14a 57.623 78.020

Hedge - 616

Current total 351.459 293.972

NON-CURRENT 

Loans and Financing 13 - 54.662

Income tax and social contribution deferred 14b 273.681 288.379

Others 3.006 -

Non-current total 276.687 343.041

SHAREHOLDER’S EQUITY

Capital 15 481.432 481.432  

Retained Earnings 15 731.115 605.816  

1.212.547 1.087.248  

Liabilities and shareholder’s equity total  1.840.693 1.724.261  

NOTE 2015 2014

Net Operating Income 17 1.444.821 1.478.766

Costs of sales (power generation) 18 (1.078.692) (963.579)

Gross Margin 366.129 515.187

Maintenance Expenses & Overheads 19 (106.300) (138.204)

Operating Profit 259.829 376.983

Financial Expenses (18.232) (22.391)

Financial Income 13.838 9.728

Financial Results (4.394) (12.663)

Equity - SINOP 10a (2.754) (60)

Earnings before taxes 252.681 364.260

Income tax and social contribution current 14a (103.037) (122.291)

Income tax and social contribution deferred 14b 14.699 (5.493)

Net Income 164.343 236.476

2015 2014

Profit for the year 164.343 236.476

Other comprehensinve income - -

Total income 164.343 236.476
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Changes in Shareholders’ Equity December 31, 2015 and 2014 (In thousands of BRL) 

PROFIT RESERVES

Share 
Capital

Legal 
reserve

Retaining
Earnings

Additional
proposed
dividends

Accumulated
earnings Total

Balance at 31 december 2013 (Restated) 481.432 52.033 312.947 68.479 (10.435) 904.456

Additional dividends retained - - 68.479 (68.479) - -

Net Income - - - - 236.476 236.476

DESTINATIONS

Legal reserve - 11.302 - - (11.302) -

Dividends / Interest on equity - - - - (53.685) (53.685)

Retained Earnings - - 161.054 (161.054) -

BALANCE AT 31 DECEMBER 2014 481.432 63.335 542.480 - - 1.087.248

Adjust Retained profits - - (12) - - (12)

Net Income - - - - 164.344 164.344

DESTINATIONS

Legal reserve - 8.217 - - (8.217) -

Dividends / Interest on equity - - - - (39.033) (39.033)

Retained Earnings - - - 117.094 (117.094) -

BALANCE AT 31 DECEMBER 2015 481.432 71.552 542.468 117.094 - 1.212.547

Cash Flow Statements December 31, 2015 and 2014 (In thousands of BRL)  
The accoumpanying notes are na integral part of these statements.

2015 2014

NET INCOME (BEFORE TAXES) 252.681 364.260

Adjustments to reconcile profit to cash arising from operating activities

Deprecition and amortization 132.228 129.036

Equity income 2.754 60

Fixed assets writte - off 205 8

Loans and financing - interest and exchange rates 20.109 17.041

Hedge ( 7.587) (7.179)

147.709 138.966

DECREASE (INCREASE) IN OPERATING ASSETS

Accounts receivable (21.660) (79.044)

Warehouse and right fuel usage (202) 540

Other assets short and long term 126 28.793

(21.736) (49.711)

INCREASE (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES

Suppplies 31.921 (26.757)

Income Tax (IR) and Social Contribution (CSLL) paid (120.438) (44.271)

Taxes and contrib to collect except IR and CSSL 10.885 (1.637)

(77.632) (72.664)

CASH ARISING FROM OPERATING ACTIVITIES 301.022 380.851

FINANCING ACTIVITIES

Loans end financing - principal (69.082) (62.750)

Loans end financing - interest (9.028) (13.498)

Hedge 6.971 6.949

Dividends and interest on equity paid to shareholders - (128.816)

Net cash from financing activities (71.139) (198.115)

INVESTING ACTIVITIES

Equity Acquisition - SINOP (76.500) (190.045)

Acquisition of fixed assets and intagible (116.576) (54.288)

Net cash from investing activities (193.076) (244.333)

Increase (decrease) in cash and casj equivalents 36.807 (61.597)

Cash and cash equivalent at beginning of year 32.077 93.674

Cash and cash equivalent at end of year 68.884 32.077

AVAILABILITY GENERATED (USED) IN THE YEAR 36.807 (61.597)
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (In thousands of BRL)

1 Activities

EDF Norte Fluminense S.A. (“Company”), with its headquarters in Rio de Janeiro, is a corporation established on May 25, 1999, 
whose main purposes are: (i) perform studies, project, build, fit, and operate a thermo-electric power plant located in the state of Rio 
de Janeiro aimed at generating power; (ii) sell the energy from its power plant (iii) provide technical services, and (iv) perform sales in 
connection with the above-mentioned activities. 

On December 17, 2001 the Company and Light Serviços de Eletricidade S.A., a publicly-held corporation engaged in the 
distribution of electric power in the state of Rio de Janeiro, signed a Power Purchase Agreement (PPA) for a period of 20 years, 
expiring in 2024, pursuant to ANEEL Resolution No. 256 dated July 2, 2001.  

On March 14, 2001 the Company entered into a Gas Supply Agreement (GSA) with Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. and 
CEG Rio S.A., reviewed on January 16, 2005, specifying a daily supply of 3.4 million m3 of natural gas during a 20-year period, 
renewable for a further 10 year period, from the beginning of plant´s operation. On July 29, 2004 the daily volume was changed to 
3.231 million m3. The agreement, structured as a take-or-pay/ship-or-pay contract, is in accordance with Ordinance No. 176, dated 
June 1, 2001, issued by the Ministry of Mines and Energy and the Ministry of Finance, and subsequently by Ordinance No. 234, 
dated July 22, 2002, which maintains the price determined in BRL between the gas rate readjustment dates.

On December 10, 2004 ANEEL, the Brazilian Regulatory Agency, (ANEEL) published in the Official Gazette, the authorization 
for the initial commercial operation of the steam from December 9, 2004 on.

In 2004 the Company was granted a BRL 746.709 thousands loan by Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) to be paid in 144 monthly instalments from November 15, 2004 on.

On November 29, 2013, the Company signed a long-term contract to purchase 35 MW / year with COPEL Generation and 
Transmission SA for the period 1 January 2014 to 31 December 2016.

On December 11, 2014 the Company acquired the equity interest of 51% in Sinop Energy Company S / A - CES. The paid-in 
capital at December 31, 2015 is BRL 266.545 (BRL 190.045 in 2014).

CES, has the following shareholding structure: EDF Norte Fluminense - 51%; Eletronorte - 24.5% and Chesf - 24.5%, bound 
through a shareholders’ agreement that determines the shared control between shareholders, has the sole and exclusive purpose 
the construction, deployment, operation, maintenance and commercial operation of UHE SINOP, that will sell its power through New 
energy Auction held on 08.29.2013 and will have a minimum installed capacity of 400 MW and a 35-year concession.

UHE SINOP construction works began after the signing of the exploration concession. The starting date of the commercial 
operation is scheduled in 2018, with an estimated investment of BRL 2.3 billion.

2 Presentation of the financial statements and accounting practices

The financial statements were prepared according to the accounting practices adopted in Brazil.
The Company’s Executive Board, during its meeting held on March 4, 2016, authorized the release of these financial statements. 

Functional currency and presentation currency
These financial statements are issued in BRL that is the functional currency of the Company. All financial information presented in BRL is 
rounded to the nearest thousand, unless otherwise indicated.

Foreign currencya
The transactions are converted into the Company’s functional currency at the exchange rates of their occurrence. Assets and liabilities 
denominated and collected in foreign currencies are converted into the functional currency using the exchange rate on the closing 
date. Gains and losses resulting from the restatement of these assets and liabilities incurred between the exchange rate prevailing at the 
transaction date and the closing date of the exercise are recognized as an income or an expense in the result.

Measurement
The financial statements were prepared taking into account historical cost as the basis of value, except for financial instruments that are 
measured at fair value through income statement.
Accounting estimates 
The preparation of financial statements requires estimates of certain assets, liabilities and transactions. These estimates include 
depreciation and amortization, fair value of financial instruments and deferred income tax although the management uses assumptions 
and judgments that are periodically reviewed. The actual results might end-up being different from those estimates.

Estimates and assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period 
in which the estimates are revised and in any future periods affected. 

3 Summary of significant accounting policies

The accounting policies described in detail below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

Financial instruments
All financial instruments are recognized in the balance of the Company, depending on the cases as assets or as liabilities and are initially 
measured at fair value when necessary and after their initial recognition in accordance with their classification.

NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
Includes cash and cash equivalents, investments, accounts receivable, combustible-rights to use, suppliers, loans and financing. Loans 
and financing are booked for their aamortizing cost using the method of effective interest rate, cash investments are booked at fair 
value through profit and loss.

FINANCIAL ASSETS RECORDED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS
A financial asset is carried at its fair value when it is classified as held for trading and designated as such upon initial recognition. 
Financial instruments are designated at fair value through income if the Company manages such investments and makes purchases and 
sales decisions based on their fair values in accordance with its risk management policies and its investment strategy. Transaction costs, 
after their initial recognition, are booked in income statement as incurred. Financial instruments are recorded at fair value and changes 
in their fair value are recognized in the income statement.

LOANS AND RECEIVABLES
These are financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such assets are initially 
recognized at fair value plus any attributable transaction costs. After initial recognition, loans and receivables are measured at their 
amortizing cost using the effective interest method, and impaired when needed. 

DERIVATIVES
The Company maintains derivative financial instruments to hedge against the forreign exchange risk. Embedded derivatives are 
separated from their main contracts and recorded individually when their characteristics do not fit with the risks of the main contract; or 
when a single instrument with the same conditions as the ones of the embedded derivative meets the definition of a derivative, and the 
combined instrument is not measured at fair value.

At the time of designation of the hedge, the Company formally documents the relationship between hedging instruments and 
hedged items, including risk management objectives and strategy in the conduct of hedge transaction, together with the methods to 
be used for evaluate the effectiveness of the hedging relationship. 

The Company assesses the efficiency of the hedge both at its inception and continuously after through verifying that the hedging 
instruments do offset the variances in fair value or the cash flows that are covered by the hedge. To be considered a cash flow hedge of 
a forthcoming transaction, the occurrence of said transaction must be highly probable and must impact the cash flow in a way that it 
will influence the net income.

Derivatives are initially booked at their fair value and the costs of the transaction is booked as an expense when incurred in. Once 
recognized, the derivatives are measured at fair value and the variances of said fair value are recorded as described below. 
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CASH FLOW HEDGE
When a derivative is designated as a hedging instrument to offset the variability of cash flows related to a specific risk associated to 
either a specific balance sheet item or a highly probable forthcoming transaction that shall affect the net income, the effective share of 
the variance in fair value of the derivative is booked as an element of the other comprehensive income in equity. Any non-effective share 
of the variance in a derivative fair value is recognized immediately as an income or an expense. 

Cash and cash equivalents
These assets are kept in order to meet short terms cash commitments and consist of the balance of the cash accounts, bank deposits 
and available securities with a maturity of up to 3 months and subject to an insignificant risk of change value. Those are classified as 
financial instruments for trading and are recorded at cost plus income accrued up to the balance sheet closing date.

Accounts receivable
Represent the rights resulting from the sale of power. The criteria of recognition is the competency matter according to the yearly cu-off rule.

Warehouse
The materials and repair parts in inventory are classified as current and non current assets  (maintenance warehouse and administrative). 
Their worth is based on the average acquisition cost and does not exceed their replacement cost or realizable value, net of provisions for 
losses, when applicable.

Investment in joint controlled companies
The financial information concerning the company jointly controlled is booked in the Company’s financial statements through the use of 
the equity method.
The Company, in accordance with CPC 18 (R2) ( IAS 28 ), on its items 24 and 25 used the equity worth of the investee based on its 
financial statements at the same date of the financial statements of the investor.
 
Fixed assets
The acquisition or construction is recorded at cost. The assets are net of their accumulated depreciation and impairment losses 
(impairment) when applicable.
Depreciation is recognized in the income statement based on the straight-line method over the useful life of the asset or up to the 
expiration of the authorization to operate, whichever is lower. An estimate is made for each part of an item of property, using the 
method that best reflects the consumption pattern of the future economic benefits embbeded in the asset. Land is not depreciated.

Subsequent Costs
The replacement cost of a component of any asset is recognized when there is a probability that the economic benefits will flow to the 
Company and when the cost measurement is reliable. 
The book value of the component that has been replaced by another is written off. The assets maintenance costs are expensed as 
incurred.

Employee Benefits
Defined contribution plans
A defined contribution plan is a post-employment benefits under which a Company pays fixed contributions to a separate entity 
(Pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay additional amounts. An obligation to contribute to a pension plans 
under a defined contribution modality is booked as an employee benefit expense over the years during which the employees will render 
the services. Additional prepaid contributions are recognized as an asset whenever the refund can occur in certain circumstances.

Retention Plan
The company used its defined contribution plan to carry out further investments aimed at maintaining the loyalty of its employees; 
these contributions are recognized as expenses when the employee reaches the condition of vesting of the fund i.e. 55 years of age or 
in the event of termination without cause by the employer.
In case of termination without reaching the criteria for vesting, the contributed amount is refunded through the deduction from the 
ordinary payment of the Company to the depositary of the fund.

Intangible assets
The intangible assets have a finite useful life and are booked at acquisition costs. Their amortization occurs over their effective usage 
period or a method that reflects the period of their contribution to the economic benefits of the Company. The carrying value of these 
assets is yearly tested (impairment) whenever a triggering event might cause a decrease in their worth.
 
Evaluation of the carrying value of the fixed and intangible assets
The Company periodically evaluates its property and intangible assets with the purpose of identifying any evidence that will lead to 
irrecoverable losses of values of these cash generating units, or when significant events or changes indicate that the carrying value 
may not be recovered. If the book value of an asset exceeds its recoverable value, the difference is recorded as a loss. According to the 
evaluation of the Company, there is no indication that the carrying amounts of any cash-generating unit or intangible assets will not be 
recovered through future operations.

Distribution of dividends 
The accounting policy of dividend distribution and recognition abides CPC 25 and ICPC 08 rules, which stipulate that the dividend 
proposed complies with the statutory obligations and must be recorded in current liabilities. The Company’s bylaws states that at least 
25% of annual net income securities is distributed as dividends. Additionally, in accordance with the bylaws, the Board of Directors 
might decide the payment of interest on capital and intermediate dividends.
Therefore, at the end of the fiscal year and after legal allocations, the Company recorded the unpaid minimum mandatory share of the 
dividend as a liability of the year, and recorded the additional non-compulsory proposed share of dividend a separate account part of 
the equity (other comprehensive income).

Financial liabilities – Loans and financing 
Updated based on monetary and foreign exchange contracts and financial burden with a view to reflect the amounts in the balance sheet.

Provisions
A provision is recognized when, based on a past event, the Company has a legal or constructive obligation that can be estimated 
reliably and when it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. Provisions are determined by 
assessing the risks involved.

Provisions for contingencies
A provision for contingency is recognized in cases where the probability of loss is considered probable; in cases when the probability of 
loss is possible, the disclosure is requested. In cases when the loss is remote, no disclosure is needed. The assessment of the probability 
of loss includes appraising the available evidence, the hierarchy of laws, available precedents, recent court decisions and their relevance 
in the legal system, as well as the assessment of outside counsel. Said assessment is adjusted monthly to take into account changes in 
circumstances, such as applicable statute of limitations, conclusions of physical inspections or additional exposures based on new events 
or recent court decisions.
 
Accounts payable to suppliers
Obligations subject to monetary and / or exchange rate variances and that are legally or contractually binding based on rates provided 
for in their instruments or contracts in order to reflect their worth at the balance sheet date. 

Income and Social Contribution 
The Income Tax (IR) and Social Contribution (CSL), current and deferred, are calculated based on the rates of 15% plus a surcharge of 
10% on taxable income exceeding BRL 240 for income tax and 9% on profits taxable for CSLL. Deferred taxes arising from temporary 
differences take into account the history of profitability and the expectation of generating future taxable income.

Others current and non-current assets and liabilities 
Other assets are recorded at cost, less the provision for adjustment to the recoverable value when applicable. The other obligations are 
booked for their computed or their estimated worth including, when applicable, related charges and monetary variations.
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5. Caixa e equivalentes de caixa

6 Accounts receivable

31/12/2015 31/12/2014

Cash and equivalent 5.004 2.844

Cash equivalents

    Securities & Funds 63.495 28.744

    Others 385 489

Total 68.884 32.077

31/12/2015 31/12/2014

Short Term 5.500 7.500

Long Term 19.189 16.987

24.689 24.487

BALANCES OF ASSETS COMPOSITION 31/12/2015 31/12/2014

Contribution made 88.613 88.613

Vesting (50.445) (48.366)

38.168 40.247

Current 1.699 -

Non-current 36.469 40.247

31/12/2015 31/12/2014

Light (a) 155.622  104.304  

Spot Market  (b) 42.106  71.765  

197.728  176.068  

(a) Represents the amount receivable for the supply of energy under long-term contract with the distributor.

(b) Represents amount receivable from sales on the spot market through the Energy Trading Chamber (CCEE) , informed by CCEE as per the measurement of power 

registration provided in the interconnected system

7 Warehous

The warehouse consists of parts and components used in the operation of the plant. The segregation between short & long-term is 
based on the expected use of the inventory.

8 Other Credits (current and non-current)

In case of termination without reaching the criteria for vesting the contributed amount will deducted from the ordinary payment of the 
Company to the defined contribution plan.

The expected realization of non-current balance is as follows:

Net operating income
Corresponds mostly to the revenue related to the long-term power purchase agreement with the distributor LIGHT Electric SA, and to a 
lower extent to the sales performed on the spot-market.

Financial Income and Expenses 
Financial revenues include revenues from monetary financial assets and earnings from the hedge.

4 New standards and interpretations not yet adopted 

The number of new standards, amendments to standards and interpretations, summarized below, will be effective for fiscal years 
beginning after January 1, 2016.
•  IFRS 9 - Financial Instruments
•  IFRS 15 - customer contracts Revenue
•  Amendments to IAS 16 and IAS 41 - Fixed Assets, Biological Assets and Agricultural Product
•  Amendments to IAS 16 and IAS 38 - Clarification of the accepted methods of depreciation and amortization
•  Amendments to IFRS - Cycles Annual Improvements 2012-2014
•  Amendments to IAS 1 - Clarification of the judgmental process of disclosure of financial statements

The Accounting Pronouncements Committee has not yet issued accounting pronouncement or changes in existing pronouncements 
corresponding to all new IFRS. Therefore, the early adoption of these IFRS is not allowed for entities that issue their financial statements 
in accordance with accounting practices adopted in Brazil.
Management does not expect that these new regulations or changes wil have a significant impact on the financial statements.

Securities & Funds are fixed-income short-term investment in low-risk funds, of which the remuneration is an interest rates that 
stays in the range of 97% to 103% of the Interbank Deposit Certificate (CDI).

The financial investments are short termed, easily available and convertible into a highly previsible amount of cash. They are 
subject to an insignificant risk of change in worth. The carrying value of financial investments represents the maximum credit exposure.

2017 2.620

2018 887

2019 3.896

2020 1.660

From 2021 on 27.405

Total 36.469
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9 Restricted deposits 11 Permanent Assets

11a Balances

11b Mutation of property

31/12/2015  31/12/2014

Banco Bradesco 20.339  21.442

BALANCE
31/12/2014

CONTRIBUTION
TO CAPITAL

RESULT
FROM SUBSIDIARY

BALANCE 
31/12/2015

Companhia Energética Sinop 189.985 76.500 (2.754) 263.731

31/12/2015 31/12/2014

Annual
depreciation

 % Cost
Accumulated
depreciation

Residual
Value

Residual
Value

Land - 797 - 797 797

Building 3.3 29.217              10.037 19.180 19.495

Installations 3.3 673.227          248.166 425.061 438.861

Machinery and equipment 3.3 a 10 1.451.350          701.151 750.199 722.491

Furniture and fixtures 10 2.325              1.414 911 1.068

Vehicles 20 2.023                 975 1.048 1.353

IT equipment - 4.176              2.215 1.961 1.746

Others - 2.803                 832           1.971 803

2.165.918          964.790 1.201.128 1.186.614

Advance to suppliers (*) 14.405 46.059

1.215.533 1.232.673

Represents the guarantee related to the financing contract with BNDES corresponding to three months of the BNDES debt 
service. This loan ends on October 15th 2016. Therefore, the whole obligation as of Dec 2015 is recorded as a short term liability. In 
2014 it was split between long term and short term.

BALANCE SHEETS – SINOP S.A. 31/12/2015 31/12/2014

Current Assets                  381.638                  119.558 

Non-current Assets                  551.507                  369.769 

                 933.145                  489.327 

Current Liabilities                  398.434                    97.163 

Non-current Liabilities                    19.807                    21.859 

Net asset - stake acquisition                  514.904                  370.305 

                 933.145                  489.327 

STATEMENT OF INCOME 31/12/2015 31/12/2014

Loss for the period (5.400) (117)

10 Investment - SINOP

On December 11, 2014 the Company acquired 51% of the equity of in Sinop Energy Company S/A – CES. Following CPC 45 – the 
Disclosure of the participation in other entites is presented below the chart through the main items from SINOP subsidiary. 

10a Changes in Investment

The acquisition generated a goodwill of BRL 1.129 allocated to the expected future profitability, recognized as an investment, 
which will be amortized linearly from CES operation expected to start in January 2018 and up to the end of its concession in 2048.

The subsidiary is in its pre-operating phase and has negative working capital of BRL 361.966. It depends on the financial support 
of its shareholders. EDF Norte Fluminense commitment is disclosed in Note 20.1.f.

In 2015 the company increased its capital share in Energy Sinop Company S.A. with its own resources in an amount of BRL 76.500 
(BRL 190.045 in 2014). The Company has the sole and exclusive purpose the construction, deployment, operation, maintenance and 
commercial operation of UHE SINOP, which has the following shareholding structure: EDF Norte Fluminense - 51%; Eletronorte - 24.5% 
and Chesf - 24.5%.

(* ) Down payments to suppliers represents mainly contractual advances to the manufacturer of the turbines Siemens  with the purpose of adquiring manufactured parts 
and repair-pieces ( see Note 22 - Commitments ).

Land Building Installations
Machinery and 

equipment
Furniture 

and fixtures Vehicles
IT 

equipment Others Total

Balance at 
31/12/13 

797 20.415 458.121 814.619 1.039        1.432 1.405 503 1.298.331

Additions – 29 4.220 11.005 152 485 510 403 16.804

Disposals – – – – – (201) – – (201)

Depreciation – (949) (23.480) (103.133) (123) (363) (169) (103) (128.320)

Balance at 
31/12/14

797 19.495 438.861 722.491 1.068 1.353 1.746 803 1.186.614 

Additions – 676 8.692 134.119 55 323 718 1.312 145.895

Disposals – – – – – (204) – – (204)

Depreciation – (991) (22.492) (106.411) (212) (424) (503) (144) (131.177)

Balance at  
31/12/15

797 19.180 425.061 750.199 911 1.048 1.961 1.971 1.201.128
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12 Accounts payable and suppliers 14 Income tax and social contribution 

a. Current Income tax and Social Current
In fiscal year 2015 the tax payable was calculated in an amount of BRL 103.037 the resulted into a liability of BRL 57.623 net of 
prepayments.

b. Deferred Income tax and Social Deferred
Deferred taxes arising from temporary differences were recorded and take into account.
The Company recorded deferred income taxes calculated at the rate of 25% and deferred social contribution rate of 9%, as shown 
below:

CURRENT 31/12/2015 31/12/2014

Gas Supply 80.913 60.138

Purchase of energy 7.359 -

Network Charges 10.843 6.634

Others 21.065 21.487

120.180  88.259

31/12/2015 31/12/2014

Currency Interest rate Current Current Non-current Total

Tranche A – curency basket 11,13% per year average 21.238 16.641 15.143 31.784

Tranche B - URTJLP TJLP + 4.5% per year 36.385 43.634 36.094 79.728

Tranche C - URTJLP TJLP + 4,5% per year 3.453 4.140 3.425 7.565

Total 61.076 64.415 54.662 119.077

13 Loans and financing

Refers to loans obtained from the BNDES in 2004, with an amortization period of 144 months starting from November 2004. In 2015 
the principal and interest amounted to BRL 78.111 (BRL 76.249 in 2014). This loans is guaranteed by the parent holding company 
Electricité de France International (EDF-I).

31/12/2015 31/12/2014

Income Tax Deferred

Temporary differences - Depreciation RTT (206.083) (214.987)

Temporary differences - Exchange Gain - (458)

Temporary differences - Others 4.845 3.401

(201.238) (212.044)

Social Contribution Deferred

Temporary differences - Depreciation RTT (74.188) (77.394)

Temporary differences - Exchange Gain - (165)

Temporary differences - Others 1.745 1.224

(72.443) (76.335)

Non-current liabilities 273.681 288.379

CURRENT NON-CURRENT

Balance at December 31,2014 64.415 54.662

   Interest 8.992 -

   Monetary and exchange variation 11.118 -

   Transfer to current 54.662 (54.662)

   Amortization (78.111) -

Balance at December 31,2015 61.076 -

The charges recorded as current BRL 257 in 2015 (BRL 472 in 2014)
 Mutation of loans and financing is shown below:

Covenants 
The Company must hold a 30% equity in relation to total assets, including reserves, and keep a maximum of 70% of 

remunerated debt in relation to total assets. In December 31, 2015 and December 31, 2014, the Company reached all its required debt 
covenants. Funding ends in full in October 2016 when the payment of the last installment will happen.

Reconciliation of income tax and social contribution

31/12/2015 31/12/2014

Income before taxes 252.681  364.260

Income and social contibution at nominal rates (34%)       (85.912)      (123.848)

Adjustments to determined effective rate:

Others         (2.426)        (3.949)

      (88.338)      (127.797)

Income tax and social contribution current     (103.037)      (122.303)

Income tax and social contribution deferred        14.699          (5.493)

      (88.338)      (127.796)

Effective rate of income tax and social contribution 34,9% 35,1%
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SHAREHOLDING STRUCTURE 2015

EDFI - Electricité de France Internacional 481.432.406

EDF Participação e Consultoria em Projeto de Geração de Energia 1

481.432.407

31/12/2015  31/12/2014

Net Income 164.343  236.476

(-) Gains (losses) -       (10.435)

(-) Earnings Legal reserve (5%)         (8.217)        (11.302)

Basis of calculation - dividend 156.126  214.739

Mandatory minimum dividend -25% 39.033  53.685

Total dividend 39.033  53.685

Minimum dividend unpaid 2014        53.685  - 

Total liabilities 92.718  53.685

15 Shareholder’s equity 

Capital
The authorized capital is BRL 520.000, and paid-in capital is BRL 481,432, represented by 481.432.407 common shares without par 
value, distributed as follows:

16 Contingencies

The Company, based on the opinion of its legal advisors, considers that the chances of loss in open cases as possible and therefore did 
not record any provision for contingencies at December 31, 2015 and at December 31, 2014.
A summary of the main proceedings with chances of success rated as possible by the legal counsel:

Tax assessment - PIS and COFINS 
On May 24, 2007 and June 30, 2009, the Company was notified by the Internal Revenue regarding the Social Integration Program 
tax (PIS) and Contribution to Social Security Financing (COFINS) in the amounts of BRL 3.415 and BRL 15.613 and BRL 1.416 and BRL 
6.460, for the period from March 2004 (start date of its activities) until December 2007.  

The IRS held that the Company should calculate these taxes on non-cumulative basis from the date of the first price 
adjustment of the contract signed with Light, because from that date the Company would not fit in Article 10 of Law No. 10.833, of 
December 29, 2003.

The Company, before being audited by the IRS, filed an ordinary action presented to the federal court and obtained, in June 
2006, a favorable court decision authorizing the Company to maintain the shape of PIS and COFINS in its contract with Light in the 
cumulative regime. In view of this decision, it was not necessary to bring judicial deposits or guarantees to appeal the assessment. 
Lawyers evaluate as possible the probability of loss of the lawsuit.

17 Net Revenue

18 Cost of Sales (Power generation)

Legal Reserve 
The legal reserve is composed of 5% of the yearly net profit when applicable as provided for in current legislation up to a limit of 20% of capital. 

Additional proposed dividends
Represent the portion of dividend above the mandatory minimum set in by-laws, which under the accounting standards must be kept in 
equity up to the final determination that will be made by the shareholders.

Dividends
According to the provisions of the Company’s by-laws, the minimum mandatory dividend is 25 % of the yearly net income adjusted as 
per corporate law. 

The calculation basis for the mandatory minimum dividend is as follows:

The Company presents the minimum dividend of 25 % in compliance with ICPC_08_R1 and Company’s by-laws, and books 
the additional dividend proposed in an amount of BRL 117.094 equivalent to 75 % of the profit to be distributed. Therefore the total 
dividend for 2015 is BRL 156.126 corresponding to 100% of adjusted income.

Earnings legal reserve
Is intended to maintain the investment planned in the budget, in accordance with Article 196 of the Law of Corporations.  

DESCRIPTION 2015 2014

Revenue PPA sale 1.301.208 1.139.856

Revenue Spot Market 216.948 411.563

Deductions on income (73.335) (72.653)

1.444.821 1.478.766

DESCRIPTION 2015 2014

Cost of Gas (730.565) (707.131)

Depreciation (132.228) (129.036)

Cost of Energy (172.466) (89.489)

Transmission cost (34.572) (29.080)

Chemicals and Gases (8.621) (8.632)

Water (240) (211)

(1.078.692) (963.579)
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DESCRIPTION 2015 2014

Maintenance and Engineering (20.189) (22.021)

Personnel (45.914) (61.574)

Pension fund (3.296) (13.445)

Administrative (26.181) (30.400)

Social responsibility and sponsorship (482) (2.095)

Insurance (3.650) (5.991)

Others (6.588) (2.678)

General and Administrative Expenses (106.300) (138.204)

19 Maintenances Expenses & Overheads

20 Financial instruments

The Company performed a valuation of its financial instruments, including derivatives. December 31, 2014, the main financial 
instruments are described below:

Free Cash –  Disclosure at market value, equal to the book value.
Restricted Deposit - classified as non-current and directly linked to the compliance with the contractual provisions of BNDES Loan. The 
market value is equal to the book value.
Customers – arise directly from the Company’s operations are classified as loans and receivables and are recorded at their original 
amounts, subject to the provision for losses and adjustment to present value, when applicable. The market value is equal to book value.
Accounts payable and suppliers – Matches the obligations to the suppliers as shown in Note 12. The market value is equal to the 
book value.
Financing – are classified as loans and receivables and carried at their amortization cost using the effective interest rate method. The 
market value corresponds to the book value.
Derivatives – Derivative transactions are used to protect the company against the exchange variations in the borrowings performed in 
foreign currency. Entirely non speculative activity. Derivatives are initially booked at fair value and their transaction costs are recognized 
as an expense when incurred in. After the initial recognition, the changes are recorded in income. See more details in item Risk factors: 
Foreign currency risk presented below.

The carrying amounts and fair values of the Company’s financial instruments are as follows:

21 Management Risks

In the exercise of its activities, the Company is exposed to risks that can compromise its strategic goals. Risk management aims at 
anticipating and minimizing the adverse effects of the events on the business and on the financial results of the Company. For the 
management of financial risks, the Company has defined policies and financial strategies that rely on internal committees and on its 
Management team in order to maintain the availability, the safety and the  return of its assets and maintain the level of indebtedness 
and debt profile defined for streamlining its economics and financial flows. 

The main financial risks identified in the risk management process are:

The Credit risks
The Company is exposed to credit risk of its customers and the financial institutions it works with, resulting from its commercial 
operations and its cash management. These risks include the possibility of non-receipt of sales made and amounts invested, deposited 
or guaranteed by financial institutions.

Risk of interest rate
The risk of interest rate to which the Company is exposed to is due to its debt with BNDES. If interest rates mainly related to interest rate 
(TJLP) rise, the Company’s financial expenses will increase, which could have a negative impact on financial results.

Risk of shortage of energy 
The Brazilian Electric System is predominantly supplied by hydroelectric generation.
A prolonged period of scarcity of rainfall will reduce the volume of water in the reservoirs of these plants, entailing an increase in the 
cost of acquisition of power sourced from the spot market when the Company either performs programmed outages for maintenance 
purposes or endures period of fortuitous unavailability. The risk mitigation strategy is to anticipate the purchase of power with traders at 
the dates of maintenance shutdowns of turbines or when the gas supplier interrupts is supply. 
d. Risk of Water shortage 
The company needs water for cooling its systems, the mitigation strategy is a better use of water and additional works aimed at 
adapting them to the current climate change.

Technical risk of breakage
The long period of continuous use of turbines provides a faster degradation of the equipment as the maintenance is performed based 
on equivalent operating hours. To mitigate the risk, the Company has a comprehensive maintenance agreement with the supplier of the 
equipment and on-line monitoring with its engineering Siemens and EDF.

Liquidity risk
The financial director monitors the Company´s cash flow and manages the Company’s available balances. The low volatility of the cash 
receipts and of the payments provide the company with some stability when dealing with cash flows and reduces the liquidity risk.

The Company now also has the obligation to contribute to the capital of CES. The Company is negotiating with BNDES the 
financing for its subsidiary´s project as a way to handle the fulfillement of its duties as a shareholder.

The current net working capital of the Company, which corresponds to the difference between Current Assets and Current 
Liabilities (excluding dividend), is positive by BRL 43.040 on December 31, 2015 (negative BRL 20.067 at December 31, 2014). The 
Company’s management considers the cash available as satisfactory to fulfill its short terms obligations along with its future positive 
cash flow.

Gross debt maturing from January to December 2016 totals BRL 61.076 as of December 31 2015. The Company´s cash and cash 
equivalents added to the restricted deposit amounts to BRL 89.223.

Foreign Currency Risk
This risk arises from the possibility of losses due to increase in exchange rates, that has a direct impact on the loans in foreign currency 
and on the purchases of imported equipments. The Company, in order to ensure that significant fluctuation in the price of the USD 
does not affect its income and cash flow had made in 2015 a hedging of US $ 42.490. On December 31, 2015, there is no balance 
sheet position due to the redemption done during the year.

31/12/2015 31/12/2014

DESCRIPTION ACCOUTING
MARKET

VALUE ACCOUTING
MARKET

VALUE

Cash and cash equivalents   68.884    68.884    32.077    32.077 

Restrict Deposits 20.339    20.339  21.442 21.442

Account receivable 197.728   197.728  176.068 176.068

Financing 61.076    61.076  119.077 119.077

Hedge -  -  616 616
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2015 2014

Remuneration to directors 1.855 10.111

Private pension contributions - 2.747

1.855 12.858

2015 2014

LIABILITIES EDFI  EDFI

Dividends/ interest on equity (note 15) 92.718  53.685

22 Related parties

The Company’s direct parent is EDFI with full participation on capital.

a. Holding companies - dividend payments 

23 Commitments 

On December 31, 2015 the Company has contractual commitments not recognized in the financial statements that are presented by 
maturity. 

Contractual commitments in the chart below essentially reflect agreements and commitments necessary for the normal course of 
the Company’s operational activity.

24 Insurance 

The Company has a policy of contracting insurance coverage for its assets subject to property risk in an amount considered by 
management as sufficient to cover any losses considering the nature of its activity. 

The policies are in force and the premiums have been paid. The Company believes that its insurance coverage is consistent with 
other similar-sized companies operating in the sector.

 On December 31, 2015 and December 31, 2014, insurance coverage is as follows:

b. Companies of the same group - technical cooperation agreements

b.1 EDF CONSULTORIA
The company EDF Consultoria Ltda. entered into a technical cooperation agreement that allows the use of the technical staff and 
administrative installations of EDF Norte Fluminense. In 2015, the amounts reimbursed amount to BRL 890 (BRL 755 in 2014).

b.2 EDFI - ELECTRICITÉ DE FRANCE INTERNATIONAL AND EDF - ELECTRICITE DE FRANCE
EDF Norte Fluminense has several contracts with EDF and EDF-I, in which it is established the payment for administrative services, 
warranty contracts, hand delivery of work and use of the logo of the shareholder. As of December 31, 2015, as per those contracts, 
the Company has a liability of BRL 7.228 (BRL 7.667 in 2014) and recognized expenses in BRL 8.942 (BRL 7.462 in 2014). In 2015, 
the existence of a receivable of BRL 562 due to costs incurred by EDF team in Brazil responsible for prospecting for new business is a 
new item. 

Administradors

REMUNERATION
As of December 31st, the remuneration of the Executive Management was:

In 2014 the remuneration includes BRL 7.000 as compensation to the Administrator mandate the closing of local director and 
BRL 2.747 private pension.

In 2014 a contract signed to provide consulting services by the former CFO was signed. The expense recognized in the year was 
BRL 3.650. This contract was terminated in advance in June 2015.

2016 2017-2021 A partir de 2021

Fuel – Gás 708.321 2.827.479 2.246.887

Materials and Services 22.479 159.309 191.903

Power Purchase 47.994 - -

778.794 2.986.788 2.438.790

OPERATIONAL RISKS 31/12/2015 31/12/2014

Materials Damages 1.014.094 639.439

Civil responsability 35.032 30.049

Business interruption 2.970.335 1.705.844
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