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O ano de 2016 foi desafiador, em razão do aprofundamento da crise 
econômica e do cenário recessivo. Mas a EDF Norte Fluminense, 
coerente com seus objetivos de longo prazo no Brasil, acelerou 
o processo de modernização de sua estrutura organizacional, 
promovendo a adequação de cargos e funções, efetuando novas 
contratações, fortalecendo, assim, a sua governança. 

Nesse período, a EDF NF continuou garantindo sua excepcional performance 
econômica e industrial e transformou-se, aos poucos, numa plataforma de 
desenvolvimento do Grupo EDF no Brasil. Em 2016, a empresa aferiu um Lucro Líquido 
de R$ 387.714.000,00, superior ao do Exercício de 2015, sendo assim, números 
expressivos. O EBITDA foi de R$ 731.585.000,00.

A valorização de colaboradores é um princípio do Grupo EDF que adotamos 
integralmente. A preocupação com o bem-estar e a capacitação técnica das equipes 
vem sendo uma constante, uma área que temos registrado avanços significativos, 
particularmente após a criação da Diretoria de Recursos Humanos, em 2015. 

Os resultados dessas iniciativas têm trazido desenvolvimento e oportunidades para 
todos. O índice positivo da pesquisa MY EDF, realizada em 2016, quanto ao orgulho de 
trabalhar na EDF Norte Fluminense e a afirmação de que a empresa é um bom lugar 
para se trabalhar, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo e preparados 
para continuar crescendo de maneira consistente e sustentável. 

As paradas de manutenção, realizadas ao longo do ano, foram todas bem-sucedidas. 
A usina operou mais uma vez com taxa de disponibilidade elevada, ficando acima de 
96,5%, atestando a nossa eficiência operacional, mantendo a EDF Norte Fluminense 
em evidência no segmento da geração de energia termelétrica. As obras de construção 
da Usina Hidrelétrica de Sinop (408 MW), localizada no Estado do Mato Grosso, 
seguem a todo vapor, e a expectativa é de que, até o fim de 2018, estejam concluídas, 
com as suas duas turbinas em operação.

Carta do
Presidente

Carta do Presidente
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Também merecem destaque no período: o processo de aprimoramento dos nossos 
controles internos, com a nomeação de um Compliance Officer; o reforço das áreas 
Jurídica e de Desenvolvimento Sustentável; e a melhoria do fluxo da comunicação 
interna, com a consolidação de vários canais, especialmente a intranet. A formalização 
de procedimentos e processos, com lançamento de manuais como o de Ética e Conduta, 
também tornou nossa governança mais sólida, conferindo ainda mais transparência à 
gestão e permitindo promover um alinhamento mais estreito com as práticas do Grupo.

Em 2016, a EDF Norte Fluminense reafirmou mais uma vez seu comprometimento 
no âmbito da Responsabilidade Social, através do apoio a diversos projetos de cunho 
socioambiental, cultural e esportivo, nas Regiões Metropolitana e Norte Fluminense  
do Estado do Rio de Janeiro. 

Não poderia deixar de registrar com alegria que, em 2016, não houve acidente algum 
na usina termelétrica de Macaé, onde a taxa de frequência global (para funcionários e 
terceiros) de acidente foi de zero. No dia 31 de dezembro, a planta chegou a 744 dias 
sem registro de acidente com afastamento, um ótimo resultado!

A busca de sinergias entre as equipes das empresas do Grupo presentes no país, 
independentemente das respectivas áreas de negócios, foi outro ponto de destaque 
do ano. A troca de experiências, e as práticas colaborativas que desenvolvemos, 
certamente terão reflexos positivos na dinâmica de ampliação da presença do 
Grupo EDF no Brasil, tal como foi com a Citelum, subsidiária do Grupo no setor de 
iluminação pública.

Estou orgulhoso em dizer que a EDF NF se tornou, nos últimos 3 anos, uma empresa 
mais sólida e capaz de ser uma verdadeira plataforma de desenvolvimento, num 
momento em que o Grupo EDF decidiu crescer no Brasil. 

Agradeço a todos os que contribuíram para as conquistas do período, com a certeza de 
que a capacitação técnica, o comprometimento e o engajamento das nossas equipes 
são as forças que nos movem em direção ao futuro. 

Saudações,  
Yann des Longchamps

Carta do Presidente
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A EDF  
Norte 
Fluminense

Constituída em 1999, a EDF Norte Fluminense entrou em operação em 2004.  
É uma empresa geradora de energia elétrica cuja operação garante o equilíbrio no 
abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, atendendo às necessidades de consumo 
de, aproximadamente, 2,5 milhões de pessoas. 

A empresa é integrante do Grupo EDF (Electricité de France), maior gerador de energia 
elétrica do mundo, e tem seu escritório sede instalado no Centro do Rio de Janeiro. Ao 
todo, possui 105 colaboradores diretos.

A usina, localizada em Macaé (RJ), é uma térmica que opera na modalidade de ciclo 
combinado – com três turbinas a gás e uma a vapor –, e utiliza como combustível o gás 
natural proveniente da Bacia de Campos. A capacidade instalada da Planta é de 826 MW.

A conduta da EDF Norte Fluminense se diferencia por traduzir uma visão do negócio 
que vai além da busca da excelência operacional e da lucratividade. Questões 
ambientais, sociais e econômicas, relacionadas às comunidades influenciadas direta ou 
indiretamente por sua atuação, estão no centro de sua estratégia empresarial. 

A EDF Norte Fluminense assumiu claros compromissos para a promoção do 
desenvolvimento sustentável, cujo maior expoente é uma usina solar fotovoltaica, 
construída com recursos próprios, para suprir toda a demanda administrativa da usina. 
O projeto, pioneiro no Estado do Rio, vem reduzindo em 250 toneladas anuais as 
emissões de CO2 resultantes da substituição de energia elétrica pela solar. 

Práticas de responsabilidade socioambiental e de princípios éticos permeiam 
toda a estrutura operacional e as relações institucionais da empresa, envolvendo 
colaboradores, fornecedores, poderes públicos, instituições acadêmicas, culturais e 
organizações não governamentais. 

Além de desenvolver projetos próprios, a EDF Norte Fluminense também apoia - por 
meio de parcerias, engajamento a programas governamentais ou iniciativas de âmbito 
global – projetos para preservação de recursos naturais e de eficiência energética.

COMO 
ATUAMOS
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A EDF Norte Fluminense foi inserida no grupo das empresas de geração de energia que 
registram os menores índices de emissão de carbono. Possui a tripla certificação, que 
compreende excelência ambiental, de qualidade, saúde e segurança do trabalhador e 
de responsabilidade social. 

Desenvolvimento sustentável, governança transparente, combate aos efeitos 
das mudanças climáticas, preservação de recursos naturais, rigoroso respeito aos 
princípios éticos, diálogo sistemático com a sociedade e a integração com as 
comunidades influenciadas direta ou indiretamente por nossas operações locais 
fazem parte de nossas ambições.

A EDF Norte Fluminense vem buscando adotar internamente o que há de mais 
avançado no mercado, no que diz respeito às melhores práticas para gestão de 
pessoas, como parte de seu processo de modernização e reestruturação organizacional. 
Isso evidencia a importância dada pela empresa ao desenvolvimento e  
à realização profissional dos seus colaboradores. 

NOSSAS 
CONQUISTAS

NOSSAS
AMBIÇÕES

A EDF Norte Fluminense

4 CERTIFICAÇÕES E  
METAS DE SUSTENTABILIDADE
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MODERNIZAÇÃO 
ACELERADA

Um dos principais instrumentos utilizados é a pesquisa My EDF, realizada pelo 
instituto IPSOS, simultaneamente, em todas as unidades do Grupo no mundo, uma 
vez ao ano. É uma oportunidade para que todos os colaboradores manifestem suas 
opiniões e expectativas. A análise dos resultados, por sua vez, permite aprimorar 
práticas de gestão e implementar ações de melhorias. 

Essencial para o planejamento e o desenvolvimento de ações, a pesquisa, feita no 
segundo semestre de 2016, contou com elevado índice de participação (93%) e 
apontou que a maioria dos colaboradores da EDF Norte Fluminense têm orgulho em 
fazer parte da empresa e afirma que ela é um bom lugar para trabalhar. 

Algumas questões relacionadas a expectativas de crescimento profissional e pessoal 
motivaram, inclusive, o plano de ação da empresa, que tem concentrado esforços na 
modernização da estrutura organizacional. Entre as atualizações promovidas, decorrentes 
dos resultados da My EDF, estão: a readaptação dos cargos e responsabilidades; o 
alinhamento do escopo do trabalho a funções semelhantes e cargos de mercado;  a 
atualização da quantidade de níveis hierárquicos, em razão dos novos cargos; e a 
implantação de Revisão Anual de Desempenho Profissional para todos os funcionários.  

A reformulação na estrutura organizacional amplia e fortalece as chances de crescimento 
na hierarquia da empresa, a organização e o planejamento de treinamentos.

Exemplos dessa nova fase foram oportunidades que surgiram no quadro funcional da 
empresa nos últimos tempos, e que resultaram na promoção de antigos colaboradores, 
nas mais diversas áreas, tanto no Rio de Janeiro quanto em Macaé, sede da usina. 

Essas medidas colaboram na preparação da estrutura organizacional em vista a 
transformar a EDF Norte Fluminense numa plataforma de desenvolvimento do Grupo 
no Brasil, considerado pela Matriz como país prioritário para novos investimentos.

MW de capacidade instalada. Energia suficiente 
para atender à demanda de cerca de dois milhões 
e meio de consumidores826
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Colaboradores, divididos entre os municípios 
do Rio de Janeiro e de Macaé105
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NO CAMINHO 
CERTO

Conforme regulamentado e divulgado com ênfase pela Direção da EDF Norte 
Fluminense a todos os funcionários da empresa, condutas antiéticas, fraude e corrupção 
não são toleradas, em hipótese alguma. O Programa de Compliance da empresa, que 
integra as áreas de Auditoria Interna e Gestão de Riscos, está implementado e inserido 
no melhoramento continuo de seus controles e processos.

A área de Compliance atua na disseminação e na aplicação do Código de Ética e Conduta 
do Grupo EDF, no atendimento às regulamentações anticorrupção locais e internacionais, 
cultura emanada pelo Grupo EDF, de tolerância zero à fraude e à corrupção.

•	Garantir a Segurança e a Saúde;
•	Combater a Fraude e a Corrupção;
•	 Proteger o Meio Ambiente;
•	Desenvolver Habilidades;
•	 Prevenir Discriminação e Assédio;
•	 Respeitar Opiniões;
•	 Escutar os Outros;
•	Agir de Forma Ética; 
•	Garantir o Direito de Denunciar Condutas que Violem o Código de Ética.

Visando fortalecer a sua cultura corporativa e assegurar o atendimento às regras 
internas e à legislação anticorrupção, vigentes no Brasil e em outros países, a EDF Norte 
Fluminense designou, em 2016, um Compliance Officer para coordenar essa estrutura 
na empresa.

A capacitação dos colaboradores é um dos itens mais relevantes do Sistema de 
Compliance. Em 2016 foi estabelecido um programa de comunicação, chamado de 
Semana de Compliance, que aborda temas relevantes, a cada trimestre.

O canal de ética independente, criado pela EDF Norte Fluminense, operou de forma 
efetiva ao longo de 2016 e terminou o ano com todas as denúncias apuradas e 
respondidas de maneira adequada. Cabe ressaltar que não foi identificado qualquer 
caso real de fraude ou corrupção nesse período.

13Transparência e ÉticaRelatório Anual

Transparência 
e Ética
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foi o índice de participação dos colaboradores da 
EDF Norte Fluminense na pesquisa My EDF 2016, 
evidenciando o comprometimento das equipes 
com o futuro do Grupo

93%



Relatório Anual 15

A CAPACITAÇÃO DOS 
COLABORADORES É UM DOS 
ITENS MAIS RELEVANTES  
DO SISTEMA

Transparência e Ética
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A ECONOMIA EM 
MOMENTO CRÍTICO

Conjuntura  
Econômica

Em 2016, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o Produto Interno Bruto (PIB) registrou queda pelo segundo ano consecutivo, de 
3,6%, sequência só verificada no Brasil em 1930 e 1931, reflexo da retração em 
praticamente todos os setores da economia.

Indústria, Serviços e Agropecuária tiveram queda de 3,8%, 2,7% e 6,6% 
respectivamente. Entre os fatos mais relevantes para a economia brasileira 
destacaram-se:

•	 Principal motor da economia brasileira nos últimos anos, o consumo das famílias 
teve queda de 4,2% em comparação ao ano anterior, devido à deterioração 
econômica, com aumento do desemprego, retração da renda, inflação elevada e 
aumento dos custos de financiamento. O mesmo já havia caído 3,9%, em 2015.

•	 A taxa de investimento, também conhecida como formação bruta de capital fixo, 
medida das Contas Nacionais do que o país investe em máquinas, na construção 
e em pesquisa, recuou, em 2016, pelo terceiro ano consecutivo, 10,2%, após 
encolher 13,9%, em 2015, e 4,2%, em 2014.

•	 A balança comercial brasileira encerrou 2016 com superávit de US$ 47,692 bilhões, 
o maior já registrado na série histórica do dado, iniciada em 1980. Foram  
US$ 185,244 bilhões em exportações e US$ 137,552 bilhões em importações. 

•	 O Brasil encerrou o ano com um déficit em suas transações correntes de  
US$ 23,507 bilhões, o equivalente a 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB), melhor 
resultado desde 2007. 

•	A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
atingiu 6,29%, a menor taxa em três anos. O resultado é inferior ao registrado em 
2015, de 10,67%, a maior alta em 13 anos. 
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PIB CRESCIMENTO

SETOR 2016/15 2015/14

AGROPECUÁRIA -6,6% 1,8%

INDÚSTRIA -3,8% -6,2%

SERVIÇOS -2,7% -2,7%

IMPOSTOS 5,6% 4,8%

PIB -3,6% -3,8%

O consumo nacional de energia elétrica fechou 2016 com declínio de 0,9% sobre 
2015, somando 460,2 TWh. Essa queda foi motivada fundamentalmente pelo péssimo 
desempenho do setor industrial (-2,9%), em função do cenário desfavorável para a 
economia ao longo do ano, em quase todos os segmentos.

GRÁFICO 1 PIB X CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 
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Em 2016, o consumo nacional  
de energia elétrica caiu

0,95% 

Conjuntura Econômica

Também vale destacar: 

•	O consumo da indústria apresentou quedas mensais ao longo de 2016, intensificadas 
no primeiro semestre. O primeiro trimestre registrou recuo de 7,2%, o maior do ano 
e o segundo mais forte já anotado para este período em toda a série de consumo, 
iniciada em 2004; 

•	No segmento comercial, o resultado registrado em 2016 (-2,5%) ficou longe da 
expansão observada nos últimos cinco anos (superior a 5,5%, em média). As 
condições desfavoráveis de emprego, renda e crédito foram determinantes para  
a queda no consumo; 

•	O consumo residencial cresceu 1,4%, desempenho que, em função do quadro 
econômico desfavorável, sobretudo no que se refere ao mercado de trabalho 
(emprego e renda), ficou bem abaixo da média do período compreendido entre 
2004 e 2015, em que o crescimento foi de 4,8% ao ano. O consumo médio 
residencial encerrou o ano em 160 kWh/mês. A trajetória de recuperação que esse 
consumo vinha apresentando ao longo do ano cessou no último trimestre, e seu 
nível acabou ficando abaixo do 161 kWh/mês de 2015. 

•	 Ainda de acordo com o IBGE, a conta de luz do consumidor brasileiro ficou, em 
média, 6% mais cara em 2016, na comparação com o ano anterior.

CONSUMO  
ENRGIA ELÉTRICA

PARTICIPAÇÃO CRESCIMENTO

2016 2015 2016 2015 2016/15 2015/14

BRASIL 460.001  464.402 100% 100% -0,9% -2,1%

INDUSTRIAL 164.034 168.859 35,7% 36,4% -2,9% -5,3%

COMERCIAL 88.185 90.416 19,2% 19,5% -2,5% 0,6%

RESIDENCIAL 132.893 131.024 28,9% 28,2% 1,4% -0,7%

OUTROS 74.889 74.103 16,3% 16,0% 1,1% -0,2%

KWH/HABITANTE 2.232,13 2.272,83 -1,8% -2,7%

População 2016 / 206.081.432 (Fonte: EPE)
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Em 2016, 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 33,7% de capacidade armazenada, acima dos 
29,8% registrados em 2015.

Os gráficos 2 e 3 apresentam respectivamente o nível de armazenamento no subsistema 
Sudeste/Centro-Oeste, bem como o comportamento dos preços spot em 2015 e 2016.
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Apesar da melhora no regime de chuvas em 2016, a EDF Norte Fluminense continuou 
sendo despachada durante todo o ano, a fim de atender às necessidades do Sistema 
Interligado Nacional (SIN) e, a exemplo dos anos anteriores, registrou excelente 
desempenho operacional, com uma disponibilidade média de 96,5%, explicada 
pelo sucesso nas paradas para manutenção programada, que permitiu uma redução 
significativa na indisponibilidade planejada e também pela baixíssima taxa de 
indisponibilidade forçada, a qual foi muito próxima de zero. 

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

Conjuntura Econômica

CONSUMO ENRGIA ELÉTRICA

2013 2014 2015 2016

GERAÇÃO BRUTA (GWH) 6.415,3 6.763,9 6.565,0 6.035,8

GERAÇÃO LÍQUIDA NO CG(*) (GWH) 6.124,4 6.481,7 6.298,5 5.784,0

TAXA DE PARADA FORÇADA 0,64% 0,30% 0,49% 0,33%

FATOR DE DISPONIBILIDADE TOTAL 94,0% 99,5% 93,7% 96,5%

NOX (LIMITE: 25 PPMC) 17,6 18,0 17,8 14,8

CO (LIMITE: 20 PPMC) 2,5 1,7 2,6 4,7

ACIDENTES 0 2 0 0

0,33% 
Excelente Taxa de  
indisponibilidade fortuita

96,5% 
Excelente Taxa de  
disponibilidade média anual
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EM 2016, A PLANTA APRESENTOU 
O MELHOR ÍNDICE HISTÓRICO DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Conjuntura Econômica
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Resultados
Positivos

Segurança sempre e em primeiro lugar! O ano de 2016 foi agraciado com os 
mesmos resultados de 2015 em relação à segurança. Chegamos ao fim do período 
completando 744 dias sem acidentes com afastamento. 

As visitas de segurança, a mais importante ferramenta de gestão da EDF Norte 
Fluminense, apoiadas com a sedimentação dos conhecimentos sobre as Práticas 
do Fator Humano, tiveram papel importante na evolução da conscientização dos 
colaboradores sobre a Segurança no Trabalho. Foram mais de 200 visitas realizadas. 
Duas centenas de oportunidades para ações de conscientização dos envolvidos em 
atividades de operação e manutenção.

Entre os critérios técnicos, a taxa de indisponibilidade fortuita, que representa as 
paradas não programadas com perda de geração, ficou em 0,33%. Esta performance 
excepcional foi o terceiro melhor resultado desde o início de operação da planta. 

Em 2016, houve três paradas programadas de manutenção das unidades. Todos 
os eventos foram bem-sucedidos. Como resultado do excelente planejamento 
e da eficácia das equipes de manutenção, a usina completou o ano com uma 
indisponibilidade programada de 3,17%, melhor que o planejado. No fim do ano,  
a disponibilidade total da planta foi de 96,5%, para uma geração total bruta de  
6 TWh e um fator médio de utilização da potência total de 83%. 

O Heat Rate, ou seja, a eficiência energética da planta, quantidade de gás dispendido 
para produzir a energia injetada no Sistema Elétrico Nacional, ficou em 6,679 kJ/
kWh, o melhor resultado desde o início da operação, em 2004. Este valor, que 
normalmente se degrada com o tempo, pôde ser otimizado em relação a 2015 
pela conclusão do projeto de Retrofit da Torre de Resfriamento, recuperando sua 
capacidade de troca de calor, como no início da operação. Este projeto foi finalizado 
em abril de 2015, tendo sido plenamente aproveitado em 2016.

EFICIÊNCIA
PROGRAMADA
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Dois grandes e importantes projetos foram finalizados satisfatoriamente no período. 
A nova estação principal reguladora de pressão do gás e a Captação Auxiliar do Rio 
Macaé. Estes projetos eram necessários para dar mais confiabilidade de fornecimento 
aos dois principais insumos de nosso processo.

Sobre o SIG (Sistema Integrado de Gestão), importantes adequações foram feitas no 
que tange à forma como é registrado o Plano de Melhoria Contínua, passando a ser 
utilizado o Maximo como ferramenta única. 

Para culminar o ano de realizações, as auditorias sobre as normas SA8000:2008; 
ISO9001:2008; ISO14001:2004; e OSHAS18001:2007, somadas à auditoria anual de 
conformidade ambiental das condicionantes da licença de operação (DZ056 rev3), 
foram concluídas com êxito para a renovação das certificações.

Foi mais um ano de sucesso, com uma equipe coesa, unida em torno do mesmo 
objetivo, com foco nos resultados e perseguindo o CAP2030 como principal diretriz.

Desempenho Operacional

dias sem acientes de trabalho que  
resultassem em afastamento 744
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PRODUTOS DE  
ALTA EFICIÊNCIA

Pesquisa  
e Desenvolvimento

A EDF Norte Fluminense participa do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, em conformidade com a Lei n 9.991, de 24 
de julho de 2000, e da Resolução Normativa nº 754, de 13 de dezembro de 2016. 
Com o encerramento do ano de 2016, a empresa contabiliza mais de R$ 48 milhões 
investidos em mais de 47 projetos. Atualmente, existem três projetos em andamento, 
totalizando aproximadamente R$ 2,6 milhões. 

As pesquisas desenvolvidas pela EDF Norte Fluminense estão alinhadas ao 
planejamento estratégico da empresa e ao do Grupo EDF, e estimulam a busca 
por soluções tecnológicas inovadoras. Além da qualificação do corpo técnico e da 
parceria com renomadas instituições de pesquisa e de ensino, os projetos procuram 
gerar novos produtos e/ou processos com potencial de aplicação comercial e impacto 
positivo, tanto no setor elétrico como na economia nacional. 

Em 2016, a empresa passou a selecionar novos projetos, uma vez que, até o fim do 
ano que vem, os que estão em andamento estarão concluídos. Dentre os projetos 
que deverão ser iniciados (previsão de seis), quatro são demandas da própria usina, 
em Macaé. 

Com o objetivo de manter um bom relacionamento com o órgão regulador e 
minimizar as chances de glosa dos projetos concluídos, a EDF Norte Fluminense realiza 
reuniões frequentes para esclarecimentos e troca de ideias com a equipe da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), responsável por P&D, bem como com outras 
instituições governamentais eventualmente ligadas aos temas dos projetos, tais como, 
por exemplo, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE).

A seguir, os projetos em andamento e os concluídos em 2016.
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Projetos em andamento

Arquitetura de mercado para a comercialização de energia elétrica no 
Brasil: análise, simulações e propostas
O produto deste projeto, desenvolvido em parceria com o Instituto Acende Brasil, 
será uma proposta de reforma do mercado de energia elétrica brasileiro, incluindo 
a reestruturação dos mercados, das plataformas de comercialização empregadas e 
das regras de comercialização. Devido à sua relevância e abrangência, o projeto tem 
chamado a atenção de vários agentes do setor elétrico, como, por exemplo, ANEEL, 
CCEE e EPE, para os quais foram realizadas apresentações.

Metodologia para análise socioeconômica e ambiental da implantação 
de hidrelétricas
Desenvolvido em parceria com o Instituto Acende Brasil, prevê a criação de 
modelos econométricos que capturem os impactos da implantação de hidrelétricas 
considerando diversas variáveis socioeconômicas e ambientais (renda, emprego, 
educação, saúde, segurança etc.) e a construção de uma metodologia para análise 
socioeconômica e ambiental da implantação de hidrelétricas. Dada a relevância 
do assunto, será apresentado um artigo técnico no XXIV Seminário Nacional de 
Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE), evento importante do setor 
elétrico, a ser realizado em 2017.

Desenvolvimento de controlador lógico programável (CLP) de baixo 
custo e linguagem de programação intuitiva
O projeto, em parceria com a Jordão Engenharia, prevê desenvolvimento de 
dispositivos modulares, conectados em redes digitais, para controle de acionamentos 
de dispositivos eletroeletrônicos e aquisição de dados em geral. O sistema será 
baseado em circuitos de eletrônica embarcada micro controlada, que oferecem 
desempenho efetivo com baixo custo. Os testes de campo têm sido bem-sucedidos, 
mostrando a importância do desenvolvimento de um CLP de custo viável para os 
sistemas auxiliares da usina. 

A EMPRESA CONTABILIZA MAIS DE  
R$ 48 MILHÕES INVESTIDOS EM MAIS 
DE 47 PROJETOS. ATUALMENTE, HÁ 
TRÊS PROJETOS EM ANDAMENTO, 
TOTALIZANDO R$ 2,6 MILHÕES 
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Projetos concluídos 

Lote Pioneiro – Produção de tinta anticorrosiva 
Concluído em meados de 2016, o projeto teve 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. 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. O 
produto já está protegido por patente requerida pela EDF Norte Fluminense e parceiros 
do projeto. Sua utilidade extrapola o setor de geração de energia elétrica e já se considera 
uma nova etapa do projeto para analisar o potencial de mercado do produto. 

Desenvolvimento experimental e aperfeiçoamento do sistema para 
avaliação e monitoramento de baixo custo para as medidas de 
eficiência energética (ZIGBEE 2)
Encerrado em maio de 2016, o projeto tratou da extensão de tecnologia desenvolvida 
anteriormente pela EDF Norte Fluminense, em parceria com a Jordão Engenharia e a 
Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Foram realizadas melhorias no sistema de 
gerenciamento remoto, nos módulos eletrônicos de aquisição e transmissão de dados, 
bem como criados novos módulos eletrônicos com a possibilidade de instalação em 
ambientes internos ou eventualmente externos. As novas configurações de sensores 
atuam no monitoramento de temperatura e vibração, além do consumo de energia 
para máquinas e equipamentos elétricos. O projeto já foi avaliado e aprovado pela 
ANEEL, devendo ter uma nova etapa.

Nacionalização de graxa sintética para aplicações industriais que 
requerem resistência a altas temperaturas
Concluído em dezembro de 2016, teve como objetivo a nacionalização de graxa 
sintética, formulada para operar em altas temperaturas. Indicada para lubrificação de 
mancais, rolamentos e mecanismos onde é necessário lubrificação de alto desempenho, 
sob altas cargas de solicitação mecânica, elevadas rotações dos componentes mecânicos 
e temperaturas elevadas. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Jordão 
Engenharia e a Molygrafit e, devido aos resultados positivos, deverá ter continuidade.

Os produtos, resultados das pesquisas 
apoiadas pela EDF Norte Fluminense, têm 
aplicabilidade no mercado, não apenas no 
setor elétrico
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AS PESQUISAS DESENVOLVIDAS  
PELA EDF NORTE FLUMINENSE ESTÃO 
ALINHADAS AO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DA EMPRESA E  
AO DO GRUPO EDF
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UM COMPROMISSO 
PERMANENTE

OS PROJETOS

Responsabilidade 
Socioambiental

Faz parte da história da EDF Norte Fluminense o apoio a iniciativas de cunho cultural, 
ambiental, social e esportivo. A cada ano, uma série de projetos é contemplada, 
sempre visando oferecer às comunidades algo a mais do que a energia que a empresa 
produz. Em 2016, diversos projetos de interesse geral receberam apoio direto. 

Esportes

Bozsó István: Viagem de bicicleta nos Jogos Olímpicos 
Funcionário da EDF Démász, da Hungria, István, que é deficiente físico, percorreu 
3.096 quilômetros de bicicleta, durante 25 dias, de Buenos Aires ao Rio de Janeiro, 
com a finalidade de assistir aos Jogos Olímpicos. Esse colega da EDF, exemplo de 
tenacidade e amor pela vida, já esteve presente em outras seis Olimpíadas: Londres, 
Beijin, Sydney, Athenas, Barcelona e Atlanta. Pedalando em companhia de dois 
parceiros, tiveram suas despesas com acomodações no Rio de Janeiro custeadas 
pela EDF Norte Fluminense. István foi à usina, em Macaé, onde proferiu palestra 
motivacional e contou um pouco da aventura sobre duas rodas, dificuldades e 
curiosidades da viagem.

Corrida Para Todos
Utilizando recursos da Lei de incentivo ao Esporte - Ministério do Esporte, a EDF Norte 
Fluminense promoveu uma etapa da ‘Corrida Para Todos’, na cidade de Macaé. O 
objetivo foi promover, através da corrida, inclusão social, conscientização nutricional 
e integração. O evento, que contou com quase 3.000 inscritos, teve como lema: 
“Corrida é democracia! Corrida é inclusão! Corrida é para mim! Corrida é para você! 
Corrida é para todos!”. 
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Social

Torneio Gol de Letra RJ 2016 
Organizado pela Fundação Gol de Letra, o torneio é um dos maiores eventos de 
futebol corporativo do País, sendo utilizado como instrumento de captação de recursos 
para a Fundação. 
O Torneio Gol de Letra, que já se tornou tradicional no calendário sócio-esportivo do 
Rio de Janeiro, reúne equipes de futebol compostas por funcionários das empresas 
que apoiam os projetos sociais dessa ONG. A disputa ocorreu no lendário templo do 
futebol: o estádio Maracanã. A EDF NF terminou em 3º lugar no Torneio. O Gol de 
Letra apoia, por meio do esporte, centenas de crianças que vivem em áreas carentes da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Festa no Dia das Crianças
Trata-se de iniciativa de responsabilidade social, da qual a EDF Norte Fluminense e seus 
colaboradores participam por meio da doação de brinquedos, roupas e alimentos. 
Funcionários estiveram presentes ao evento, ajudando na distribuição e na organização 
dos itens doados, em uma área carente do município de Rio das Ostras.

Responsabilidade Socioambiental
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Meio Ambiente

Comprometida com a preservação do meio ambiente, desde antes do início da 
operação comercial, a EDF Norte Fluminense já apoiou um grande número de projetos, 
como o da conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. No plano operacional, 
a empresa mantém monitoramento e tratamento intensivos dos itens que possam 
impactar negativamente o meio ambiente, a sociedade e o seu patrimônio. Para tanto, 
desenvolve programas de mensuração, relatórios e gerenciamento das suas emissões.

Fazem parte desse plano: o controle de emissão de gases; o inventário de gases do 
efeito estufa; o controle de efluentes;  cuidados na captação de água, tratamento 
e reutilização da água da chuva; projetos de eficiência energética e implantação 
de telhado solar para suprir as necessidades de consumo de energia na área 
administrativa da usina.

AMLD – Rede de Viveiros e Gestão do Território Rural 
A meta desse projeto é envolver, capacitar e apoiar as famílias de agricultores das 
comunidades rurais inseridas nas Bacias do Rio São João e Macaé, nos municípios de 
Silva Jardim 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. Visa também a consolidar as iniciativas de apoio 
ao agricultor familiar, incorporando o ordenamento territorial do espaço rural como 
ferramenta de conservação e desenvolvimento sustentável. 

Compensação Ambiental
Como parte do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, assinado pela 
EDF Norte Fluminense com o INEA, em 2009, foram realizadas, em 2016, aquisições 
de diversos bens, equipamentos e serviços para o apoio às ações realizadas no Parque 
Estadual dos Três Picos e na Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima.

A EDF Norte Fluminense apoia agricultores 
familiares e estimula a produção de mudas 
de espécies nativas da Mata Atlântica

Responsabilidade Socioambiental
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A EDF NORTE FLUMINENSE ACREDITA 
NO ESPORTE COMO UMA FERRAMENTA 
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
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pessoas participaram da Corrida para Todos,  
na cidade de Macaé, cujo objetivo é promover 
inclusão social, conscientização nutricional  
e integração 

2.940

Guanabara Rugby
A EDF Norte Fluminense abraçou essa causa com o objetivo de ampliar o 
conhecimento sobre o esporte, valendo-se da estrutura oferecida pelo Exército 
Brasileiro no projeto Força no Esporte. O objetivo, além de promover tal modalidade, 
de grande popularidade na França, visa selecionar os atletas mais capacitados (são 
350, entre 12 e 18 anos) e entrosar jovens estrangeiros com os jovens brasileiros de 
comunidades carentes, para que possam participar das competições estaduais. Visa 
também selecionar os melhores atletas para integrar a seleção Fluminense, a fim de 
que participem de competições nacionais. A EDF Norte Fluminense acredita no Esporte 
como uma ferramenta de integração social. 

Canoa Polinésia- Giselle e Letícia 
O objetivo foi apoiar a dupla profissional, Letícia Lana e Giselle Leal, em ‘Canoa Polinésia’, 
para que pudessem participar das principais provas de 2016: Brasileiro, Aloha Spirit e 
Tríplice Coroa. Os resultados foram tão bons que elas participaram também, com êxito, 
do SulAmericano, realizado no Chile. As atletas competem nas categorias ‘Open’ e 
‘Master’ e já conquistaram diversas medalhas e títulos, desde 2008.

Canoa Havaiana: PVV 2016 – Campeonato Estadual do  
Rio de Janeiro 
Pioneiro na canoagem havaiana no Brasil, o PVV iniciou suas atividades em 2003, com 
base na Praia Vermelha, bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Ao longo de sua existência, 
já participou de provas no Brasil e no exterior, e tem como objetivo estímular a 
integração e a participação de todos através da prática do esporte, promovendo valores 
como harmonia e espírito de união e de família, prezando o trabalho em equipe e o 
respeito pela natureza.
A EDF Norte Fluminense apoiou a participação de equipes nas etapas do Campeonato 
Estadual do Rio de Janeiro, assumindo os custos de inscrição, transporte de remadores 
e de seus equipamentos, hospedagem, uniformes, tenda, adesivagem de canoas e 
outras despesas.

Responsabilidade Socioambiental
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Cultura

Rio de Janeiro – paisagens entre a montanha e o mar 
Em 2012, o Rio de Janeiro tornou-se a primeira cidade do mundo a receber da 
UNESCO o título de Patrimônio da Humanidade, na categoria Paisagem Natural. Tal 
cenário paradisíaco motivou a publicação do livro Rio de Janeiro – paisagens entre a 
montanha e o mar, que traz um verdadeiro desfile de seus belíssimos cartões postais, 
como o Parque Nacional da Tijuca, o Jardim Botânico, o Cristo Redentor, o Pão de 
Açúcar e a Baía de Guanabara. A obra, em português e em inglês, retrata também as 
exuberantes praias, que convidam os cariocas à prática de esportes e ao lazer, além de 
aspectos da economia e da vida cultural e gastronômica da cidade.

Guanabara Espelho do Rio 
Guanabara espelho do Rio é um livro de reportagem visual, que oferece múltiplos 
ângulos e aspectos da Baía Guanabara, alguns desconhecidos até mesmo de quem 
vive e transita por ela diariamente. Em seu ofício exploratório, Custodio Coimbra 
revela uma baía escondida, com seus currais de pesca artesanal, herança da cultura 
indígena, os adoráveis botos cinzas. História e geografia urbana completam a 
expedição, com imagens da cidade efervescente do cotidiano, do centro financeiro 
urbano, da arquitetura histórica, do porto, da ponte, do trânsito intenso de aviões e 
barcos, de gente. 

ACIM 100 anos – Associação Comercial e Industrial de Macaé 
O livro é comemorativo aos cem anos da criação da Associação Comercial e Industrial 
de Macaé e faz um apanhado da história local nesse período, resgatando aspectos 
importantes do município fluminense.

Responsabilidade Socioambiental

PUBLICAÇÕES 

FAZ PARTE DA HISTÓRIA DA EDF 
NORTE FLUMINENSE O APOIO A 
INICIATIVAS DE CUNHO CULTURAL, 
AMBIENTAL, SOCIAL E ESPORTIVO



EDF Norte Fluminense 42

Sala Cecília Meireles 
Para comemorar os 200 anos da chagada da Missão Artística Francesa ao Rio de 
Janeiro, a EDF Norte Fluminense apoiou a realização de oito concertos na renomada 
sala de música, localizada no bairro da Lapa, Centro do Rio. Estiveram lá expressões da 
música erudita como Orchestre d’Auvergne, Davy Fray, Thymos Quertet, Jean Frèderic 
Neuburger, Jean François Heisser, Juliana Steinbach, Elena Andreyev.

6º Kolirius Internacional de Grafitti 
O projeto promove intercâmbio de vertentes artísticas, países e gerações de grafiteiros 
e tornou-se um presente para Macaé, já que é sempre realizado na data do aniversário 
do município. O projeto, em todas as suas edições, realiza a revitalização de espaços 
urbanos de grande visibilidade. A iniciativa tem como objetivo conscientizar os 
jovens para a necessidade de encarar a arte como mola propulsora e essencial, 
profissionalmente reconhecida e acessível.

IV Salão de Artes Plásticas da Galeria – Café com Artes 
O IV Salão de Artes, como os anteriores, visou incentivar as artes plásticas, divulgando 
diferentes talentos artísticos e promovendo o intercâmbio cultural entre artistas de 
Macaé e de outras localidades do Brasil. Para estimular a participação, são concedidos 
prêmios para Pintura, Escultura e Fotografia. 

Espetáculo Âmbar 2016 – A Princesa e o Sapo 
A EDF Norte Fluminense apoia há vários anos o Espetáculo Âmbar. A escola de dança 
responsável pela produção promove espetáculos para os públicos infantil, juvenil e 
adulto, com 12 apresentações, reunindo 800 alunos. Para essas apresentações são 
convidados alunos da rede pública municipal de ensino de Macaé. O grupo possui 
programa de bolsas, beneficiando 100 alunos de áreas carentes da Região, e também se 
apresenta em asilos do município.

MÚSICA

DANÇA

ARTES

Responsabilidade Socioambiental
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4ª Ciranda Literária de Macaé
A Ciranda Literária de Macaé é um importante evento literário do município, desde 
2013. Com o objetivo de promover a leitura e a literatura na cidade e na Região, a 
Ciranda organiza encontros e oficinas, que aproximam os autores e os profissionais do 
mercado editorial aos leitores. O evento, realizado concomitantemente com o Festival 
Gastronômico do município, contou com renomados autores e editores.

Curta com Teatro – Festival Franco-Brasileiro de Filmes Curta 
Metragem
Festival de Curta metragem, com filmes e peças, é realizado desde 2013, no Forte 
Copacabana, Zona Sul do Rio. São três apresentações mensais inéditas e abertas ao 
público, entre março e novembro, totalizando 24 eventos anuais. 
O projeto tem também contrapartida social, organizando semanalmente Oficina de 
Vídeo com Teatro para as crianças das comunidades do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho 
(no entorno de Copacabana), em parceria com a Associação Solar Meninos de Luz. Em 
2016, a EDF NF promoveu uma apresentação especial no Teatro Municipal de Macaé, 
com entrada franca à comunidade local.

Ópera na tela: Festival de filmes de ópera – Edição 2016 
A EDF Norte Fluminense apoiou o Festival Ópera na Tela, uma mostra audiovisual 
dedicada ao gênero, com exibição das 12 melhores produções das temporadas 
europeias recentes, tornando acessível ao público brasileiro a atualidade lírica mundial.
As sessões foram realizadas no Parque Lage, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em estrutura 
especialmente montada sob o formato de tenda, com capacidade para 500 pessoas, 
mobiliário confortável, tela gigante e alta qualidade de som e imagem, proporcionando 
a todos a experiência de assistir às montagens mais grandiosas de ópera, a preços 
acessíveis. O Festival teve continuidade em salas de cinema de 20 cidades. 

O Escândalo de Dussaert
A EDF Norte Fluminense patrocinou no palco da Maison de France a apresentação do 
premiado texto de Jacques Moufenot, sobre a vida e a obra do pintor francês Phillippe 
Dussaert, figura controversa das artes plásticas. A peça contou com o talento do 
consagrado ator brasileiro Marcos Caruso, levando milhares de pessoas ao teatro da 
Maison de France, sediada no Centro do Rio de Janeiro. O autor e a peça ganharam 
vários prêmios.

TEATRO  

E CINEMA

LITERATURA

O amplo leque de apoios na área cultural 
contempla teatro, ópera, cinema, grafite, 
artes plásticas e a publicação de obras 
editoriais impressas

Responsabilidade Socioambiental
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KOLIRIUS INTERNACIONAL DE GRAFITTI: 
PROJETO PROMOVE INTERCÂMBIO  
DE VERTENTES ARTÍSTICAS, PAÍSES  
E GERAÇÕES DE GRAFITEIROS

Responsabilidade Socioambiental
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da EDF Norte Fluminense S.A (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da EDF Norte Fluminense S.A em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e 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.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

 Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
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 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 

por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

 
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 

apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia

 
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 

divulgações feitas pela administração.
 
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 

base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

 
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se 

as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.

 
 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades 

de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

 
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2017

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

Danilo Siman Simões
Contador CRC 1MG-058180/O-2T-SP
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Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais) 

ATIVO NOTA 2016 2015

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 5 274.539  68.884

Contas a receber 6 136.832  197.728

Almoxarifado 7 5.287  5.500

Tributos e contribuições sociais a compensar  -  3.964

Prêmios de Seguros a apropriar  2.118  1.918

Adiantamentos a receber  6.908  1.749

Depósito vinculado 9 -  20.339

Outros Créditos 8 -  1.699

Total do circulante  425.684  301.781

NÃO CIRCULANTE

Almoxarifado 7 19.414  19.189

Investimento - SINOP 10 448.974  263.731

Ativo imobilizado 11 1.145.653  1.215.533

Ativo Intangível  3.137  3.990

Outros Créditos 8 30.691  36.469

Total do não circulante  1.647.869  1.538.912

Total do ativo  2.073.553  1.840.693
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Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais) 

PASSIVO NOTA 2016 2015

CIRCULANTE

Contas a pagar e fornecedores 12 131.172  120.180

Folha de pagamento, férias e respectivos encargos  19.398  12.397

Tributos e contribuições a pagar  27.603  7.465

Dividendos 15 90.991  92.718

Empréstimos e financiamentos 13 3.132  61.076

Imposto de renda e contribuição social 14a 164.225  57.623

Hedge 21g 19.520  -

Total do circulante  456.041  351.459

NÃO CIRCULANTE

Imposto de renda e contribuição social diferido 14b 247.471  273.681

Outros  -  3.006

Total do não circulante  247.471  276.687

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 15 483.409  481.432  

Reservas de lucros 15 633.176  614.021

Dividendos adicionais propostos 15 272.976  117.094

Outros resultados abrangentes  (19.520)  -  

1.370.041  1.212.547  

Total do passivo e patrimônio líquido  2.073.553  1.840.693  
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Demonstrações de Resultados – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Demonstrações de Resultados Abrangentes – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)  
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA 2016 2015

Receita Líquida 17 1.773.410 1.444.821

Custos de Geração e Produção de energia 18 (1.078.209)  (1.078.692)

Lucro Bruto 695.201  366.129

Despesas Gerais e Administrativas 19 (115.378)  (106.300)

Lucro operacional 579.823  259.829

Despesas Financeiras (8.867)  (18.232)

Receitas Financeiras 15.457  13.838

Resultado Financeiro 6.590  (4.394)

Equivalência Patrimonial - SINOP 10 (3.691)  (2.754)

Lucro antes dos impostos 582.722  252.681

Impostos de renda e contribuição social Corrente 14a (225.808)  (103.037)

Impostos de renda e contribuição social Diferidos 14b 26.210 14.699

Lucro Líquido 383.124  164.343

2016 2015

Resultado do exercício 383.124  164.343

Resultados abrangentes (19.520)  -

Resultado abrangente total 363.604  164.343
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Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (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

Outros 
Resultados 

abrangentes

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados Total

SALDOS EM 31 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 

Aumento de capital social 1.976  -  -  -  -   -  1.976

Retenção de dividendos adicionais -  -  -  (117.094)  -   -  (117.094)

Outros Resultados abrangentes -  -  -  -  (19.520)   -  (19.520)

Lucro líquido do exercício -  -  -  -  -  383.124  383.124

DESTINAÇÕES             -

Reserva Legal -  19.156  -  -  -  (19.156)  -

Dividendos mínimos -  -  -  -  -  (90.991)  (90.991)

Retenção de Lucros -  -  -  272.976   -  (272.976)  -

SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2016 483.409  90.708  542.468  272.976  (19.520)  -  1.370.041 
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Demonstrações de Fluxo de Caixa – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)  
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2016 2015

Lucro líquido do exercício (antes dos impostos) 582.722  252.681

Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo  
das atividades operacionais

Depreciação e amortização 153.152  132.228

Resultado de equivalência patrimonial 3.691  2.754

Baixa ativo imobilizado -  205

Empréstimos e financiamentos - juros e câmbio 427  20.109

Hedge -  (7.587)

157.270  147.709

Redução (aumento) dos ativos operacionais

Contas a receber 60.896  (21.660)

Almoxarifado e direito de uso de combustível (12)  (202)

Outros ativos curto e longo prazo 26.421  126

87.305  (21.736)

Aumento (redução) dos passivos operacionais

Fornecedores 10.992  31.921

Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos (61.583) (120.438)

Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSSL (27.139) 10.885

(77.730)  (77.632)

Caixa oriundo das atividades operacionais 749.567  301.022

Atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos - principal (58.847)  (69.082)

Empréstimos e financiamentos - juros (2.628)  (9.028)

Hedge (4.933)  6.971

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos a acionistas (209.811)  -

Caixa líquido das atividades de financiamento (276.219)  (71.139)

Atividades de investimento

 Aporte de Capital em Investida - SINOP (185.243)  (76.500)

Aquisição de imobilizado e intangível (82.450)  (116.576)

Caixa líquido das atividades de investimento (267.693)  (193.076)

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 205.655  36.807

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 68.884  32.077

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 274.539  68.884

Disponibilidade gerada (utilizada) no exercício 205.655  36.807
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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. 
Atualmente a companhia possui potência instalada de 826,8MW.

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/de novembro de 2014 a Companhia adquiriu a participação societária de 51% na Companhia Energética Sinop S/A - CES. 
O capital integralizado em 31/12/2016 é de R$ 455.430 (R$ 266.545 em 2015) 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. A garantia física de energia da UHE Sinop para o exercício em que as 
unidades geradoras forem instaladas é de 239,8 MW (*) médios.

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 2019, 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 23/02/2017, 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.

Demonstrações Financeiras



EDF Norte Fluminense 56

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. 

(i) Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação de moeda 
estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de seus contratos principais e registrados separadamente caso 
certos critérios sejam atingidos.

Derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo; quaisquer custos de transação diretamente 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 no resultado. 

Hedges de fluxos de caixa
Quando um derivativo é designado como um instrumento de hedge para proteção da variabilidade dos fluxos de caixa, a porção 
efetiva das variações no valor justo do derivativo é reconhecida em outros resultados abrangentes e apresentado em conta própria 
de ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio líquido. Qualquer porção não efetiva das variações no valor justo do derivativo é 
reconhecida imediatamente no resultado.
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O valor acumulado mantido em conta de ajustes de avaliação patrimonial é reclassificado para o resultado no mesmo 
período em que o item objeto de hedge afeta o resultado.

Caso (i) a ocorrência da transação prevista não seja mais esperada, (ii) o hedge deixe de atender aos critérios de 
contabilização de hedge, (iii) o instrumento de hedge expire ou seja vendido, encerrado ou exercido, ou tenha a sua designação 
revogada, a contabilidade de hedge é descontinuada prospectivamente. Se não houver mais expectativas quanto à ocorrência da 
transação prevista, o saldo em outros resultados abrangentes é reclassificado para 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 contábeis 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 são submetidos ao 
teste de recuperabilidade (impairment), quando existem indícios de possível perda de valor. 

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação à vida útil 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 
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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 contingências
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. 

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. 
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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 Serviços de 
Eletricidade 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 ou perdas 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 2017. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. A Companhia não 
planeja adotar estas normas de forma antecipada.
•	 IFRS	9	-	Instrumentos	financeiros;
•	 IFRS	15	-	Receita	de	contratos	de	clientes;
•	 IFRS 16 Leases (Arrendamentos)
•	 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;
•	 Modificações	o	CPC	10	(IFRS	2)
•	 Modificações	ao	CPC	36	Demonstrações	Consolidadas	(IFRS	10)	e	ao	CPC	18	Investimento	em	Coligada	(IAS	28)

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.

5. Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2016 31/12/2015

Caixa e Depósitos bancários à vista 3.374 5.004

Aplicações financeiras de liquidez imediata   

Fundos de Investimentos 270.861 63.495

Outros 304 385

Total 274.539 68.884

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.
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6 Contas a receber

31/12/2016 31/12/2015

Curto Prazo 5.287  5.500

Longo Prazo 19.414  19.189

Total 24.701  24.689

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DE ATIVO 31/12/2016 31/12/2014

Aportes efetuados até 31/12/2014 88.613  88.613

Baixas Efetuadas (57.922)  (50.445)

30.691  38.168

Circulante -  1.699

Não circulante 30.691  36.469

31/12/2016 31/12/2015

Light S.A (a) 132.136  155.622  

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE (b) 4.696  42.106  

136.832  197.728  

(a) Representa o valor a receber referente ao fornecimento de energia, nos termos do contrato de longo prazo - PPA 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

8 Outros créditos (circulante e não circulante)

O saldo da conta é composto de aportes complementares objetivando a fidelização dos empregados à Companhia (plano de 
retenção). Os aportes são baixados 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 baixado e retornara a companhia para que 
seja aplicado nos pagamentos ordinários do plano em vigor. 
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9 Depósito vinculado

31/12/2016  31/12/2015

Banco Bradesco -  20.339

SALDO
31/12/2015

APORTE DE
CAPITAL

EQUIVALENCIA
EM INVESTIDA

SALDO 
31/12/2016

Companhia Energética Sinop 263.731 188.885 (3.642) 448.974

Representavam garantias relacionadas ao contrato de financiamento do BNDES e correspondem a três meses do respectivo serviço 
da dívida. Como o financiamento se extinguiu em outubro de 2016, através do pagamento da parcela final, as garantias foram 
devolvidas.

31/12/2016 31/12/2015

CES - Sinop 448.974  263.731

EDF Paracambi -  -

Total -  20.339

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A 31/12/2016 31/12/2015

Ativo circulante 276.810  36.468

Ativo não circulante 1.420.658  896.678

1.697.468  933.145

Passivo circulante 79.193  398.434

Passivo não circulante 740.149  19.807

Patrimônio Líquido 878.126  514.904

1.697.468  933.145

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 31/12/2016 31/12/2015

Prejuízo do exercício (7.141) (5.400)

10 Investimento

10.1 CES - SINOP

a) Mutação do Investimento (Controlada em conjunto)

Em 2016 a Companhia efetuou, com recursos próprios, aportes no montante de R$ 188.885 (R$ 76.500 em 2015) na 
Companhia Energética Sinop S.A.

b) Quadro resumo com as principais informações financeiras da Investida CES:

A subsidiária está em fase pre operacional, possui capital circulante positivo de R$ 197.611 (Em 2015 negativo de R$ 361.966). O 
fluxo de caixa do projeto para 2017 conta com aportes financeiros dos acionistas, do BNDES e recursos captados por debentures. Em 
relação a parcela da EDF Norte Fluminense este compromisso é divulgado na nota explicativa 23.
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SALDO
31/12/2015

COMPRA DE 
CONTROLE
02/12/2016

PARTICIPAÇÃO 
NO RESULTADO

SALDO 
31/12/2016

UTE Paracambi - 49 (49) -

BALANÇO - PARACAMBI 31/12/2016 31/12/2015

Ativo circulante 386  5

Ativo não circulante 740  892

1.126  897

Passivo circulante 220  43

Passivo não circulante -  66.366

Patrimônio Líquido 906  (65.513)

1.126  897

BALANÇO - PARACAMBI 31/12/2016

Ativo circulante  443

Ativo não circulante  -

 443

Passivo circulante  6

Passivo não circulante  388

Acervo liquido base da aquisição  49

RESULTADO DO EXERCICIO 31/12/2016 31/12/2015

Lucro (prejuizo) do exercicio 7.055 (12.833)

10.2 UTE Paracambi

Em 2 de dezembro de 2016, a Companhia adquiriu a participação de 99,99% da UTE PARACAMBI no valor de R$ 49.
A Companhia é um projeto do grupo EDF e aguarda condições favoráveis de oferta de gás para fazer parte do leilão de 

energia nova no Brasil. A empresa possui licenças atualizadas e terreno cedido pela prefeitura do município de Paracambi já com 
terraplenagem feitos pela empresa executados.

Os valores base de aquisição, apresentados ao valor justo na data de aquisição, estão demonstrados a seguir:

a) Mutação do Investimento

b) Quadro resumo com as principais informações financeiras da Investida Paracambi
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11 Ativo Imobilizado

11a Composição do saldo

11b Mutação do imobilizado

31/12/2016 31/12/2015

Taxas anuais
médias  

ponderadas de 
depreciação %

Custo
Depreciação 

acumulada Valor residual Valor residual

Terrenos - 797 0 797 797

Prédio 3.3 29.217 11.117 18.100 19.180

Instalações 3.3 674.264 270.941 403.323 425.061

Maquinas e equipamentos 6,7 1.509.886 827.918 681.968 750.199

Móveis e acessórios 10 2.387 1.616 771 911

Veículos 20 2.636 1.387 1.249 1.048

Bens de informática 20 4.605 2.831 1.774 1.961

Outros 10 3.239 1.001 2.238 1.971

2.227.031 1.116.811 1.110.220 1.201.128

Adiantamento a fornecedores (*) 35.433 14.405

1.145.653 1.215.533

(*) Adiantamentos a fornecedores correspondem principalmente os adiantamentos contratuais efetuados à Siemens Energy, fornecedora das turbinas da
planta, objetivando 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 31/12/14 797 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

Adições – - 1037 58.536 62 613 429 436 61.113

Baixas – - - -  - -  - - - 

Depreciação – (1.080) (22.775) (126.767) (202) (412) (616) (169) (152.021)

Saldo em 31/12/16 797 18.100 403.323 681.968 771 1.249 1.774 2.238 1.110.220

Encontra-se também registrado na rubrica os gastos com a compra do novo skid de regulação de gás localizado na principal 
entrada de gás da planta o que entrara em operação em janeiro de 2017.
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12 Contas a pagar e fornecedores

CIRCULANTE 31/12/2016 31/12/2015

Suprimentos de Gás e energia 99.164 88.272

Encargos Setoriais 15.300 10.843

Transmissão 3.795 3.172

Outros 12.913 17.893

131.172  120.180

31/12/2016 31/12/2015

Moeda Taxa de juros Circulante Circulante

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

Tranche B - URTJLP TJLP + 4.5% a.a. - 36.385

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

Total - 61.076

13 Empréstimos e financiamentos

a) BNDES
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 2016 a dívida foi extinta através do pagamento da última parcela em outubro de 2016. No ano foram 
pagos entre principal e juros o montante de R$ 61.376 (R$ 78.111 em 2015). Com a quitação da dívida a garantia corporativa da 
controladora Electricité de France International (EDFI) foi resgatada.

DESCRITIVO CIRCULANTE

Saldo em 31/12/2015 61.076

 Juros 2.529

 Variação Monetária e Cambial (2.229)

 Amortizações (61.376)

Saldo de 31/12/2016 -

Os encargos registrados no circulante em 2015 foram de R$ 257 
A mutação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada conforme quadro abaixo:

Covenants 
Durante todo ciclo do empréstimo a Companhia teve que manter no mínimo 30% de capital próprio, incluindo reservas, em relação 
ao ativo total e, no máximo, 70% de endividamento oneroso em relação ao ativo total. A Companhia atingiu todos os indicadores 
requeridos contratualmente.
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31/12/2015 31/12/2015

Imposto de renda diferido

Diferenças temporárias - Depreciação (197.193) (206.803)

Diferenças temporárias - Variação cambial - -

Diferenças temporárias - Outras 15.228 4.845

(181.965) (201.238)

Contribuição social diferida

Diferenças temporárias - Depreciação (70.988) (74.188)

Diferenças temporárias - Variação cambial - -

Diferenças temporárias - Outras 5.482 1.745

(65.506) (72.443)

Passivo não circulante (247.471) 273.681

b) EDF International SAS

MOEDA SALDO TAXA DE JUROS 31/12/2016 31/12/2015

EUR EUR 812 Euribor 3.132 -

Total 3.132 -

Corresponde ao montante contabilizado na sequência da fusão da EDF Consultoria (vide nota explicativa 15a). Em 2/12/2016 
a EDF International acionista integral das companhias incorporou sua subsidiaria integral EDF Consultoria ltda e EDF do Brasil ltda em 
EDF Norte Fluminense, como resultado da incorporação foram absorvidos ativos líquidos de R$ 1.976 (vide nota 15a).

14. Imposto de Renda e Contribuição Social 

a. Imposto de renda e contribuição social corrente
No exercício de 2016, foi apurado imposto a pagar de R$225.808 que, liquido das antecipações, resultou no passivo de R$ 164.225.

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

31/12/2016 31/12/2015

Lucro do exercício antes dos impostos 582.722  252.681

Imposto de Renda e Contribuição social às alíquotas nominais (34%) (198.125)   (85.912)

Ajustes para apuração da alíquota efetiva:   

Outros (1.473)   (2.426)

(199.598)   (88.338)

Impostos de renda e contribuição social corrente (225.808)   (103.037)

Impostos de renda e contribuição social diferido 26.210   14.699

(199.598)   (88.338)

Alíquota efetiva do imposto de renda e contribuição social (34%) (35%)

POSIÇÃO ACIONÁRIA 2016 2015

EDFI - Electricité de France Internacional 483.408.879 481.432.406

EDF Participação e Consultoria em Projeto de Geração de Energia - 1

UTE Paracambi Ltda 1 -

483.480.880 481.432.407

15. Patrimônio Líquido 

a) Capital social
O capital autorizado é de R$ 520.000, e o capital integralizado em 2016 de R$ 483.409 (R$ 481.432 em 2015), representado por 
483.408.880 ações ordinárias, sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma:

Capital Social - EDFI - Electricité de France Internacional
No ano de 2016 a acionista controladora EDFI - Electricite de France International aumentou o capital social em R$ 1.976.473, com 
emissão de 1.976.473 ações ordinárias sem valor nominal através da incorporação de suas subsidiarias integrais EDF Participações e 
Consultoria em projetos de geração de energia Ltda e EDF do Brasil Ltda. O valor de R$ 1.976.473 de acervo líquido foram avaliados 
com base no valor contábil das empresas e representam os valores justos dos ativos e passivos conforme CPC 03.

Capital Social - EDF Participação e Consultoria & UTE Paracambi Ltda
Devido à reestruturação societária que resultou na incorporação de EDF Participação e Consultoria em Projeto de Geração de Energia 
em EDF Norte Fluminense, a ação foi transferido para a UTE Paracambi Ltda.

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

c) 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.
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31/12/2016  31/12/2015

Lucro líquido do exercício 383.124  164.343

(-) Reserva legal (5%) (19.156)  (8.217)

Base de cálculo - Dividendos 363.968  156.126

Dividendos mínimos obrigatórios -25% 90.991  39.033

Total dos dividendos 90.991  39.033

Dividendos mínimos ano 2014 não liquidados -  53.685

Total do passivo 90.991  92.718

d) 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$ 272.977 equivalente a 75% do lucro a 
distribuir. 

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. 

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 2016 e 31 de dezembro de 2015.

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.
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17 Receita Líquida

18 Custo de Geração e Produção de Energia

DESCRIÇÃO 2016 2015

Receita venda mercado cativo 1.676.845  1.301.208

Receita venda Mercado Curto Prazo 207.947  216.948

Deduções sobre a receita (111.382)  (73.335)

1.773.410  1.444.821

DESCRIÇÃO 2016 2015

Custo Gás (781.628)  (730.565)

Depreciação (153.152)  (132.228)

Custo de Energia (99.066)  (172.466)

Custo de transmissão (39.057)  (34.572)

Químicos e Gases (4.112)  (8.621)

Água (1.194)  (240)

(1.078.209)  (1.078.692)

DESCRIÇÃO 2016 2015

Descrição (20.860)  (20.189)

Manutenção e Engenharia (47.199)  (45.914)

Despesas de Pessoal (7.397)  (3.296)

Despesas com fundo de pensão (21.365)  (26.181)

Despesas administrativas (366)  (482)

Responsabilidade social e patrocínios (7.667)  (3.650)

Seguro (7.283)  (5.127)

EDF Seviços (trademark, expatriado e outros) (3.241)  (1.461)

(115.378)  (106.300)

19 Despesas Gerais e Administrativas
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20 Instrumentos financeiros

A Companhia efetuou uma avaliação de seus instrumentos financeiros, inclusive os derivativos. Em 31/12/2016, 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.

Financiamentos - São classificados como empréstimos e recebíveis, mensurados ao custo amortizado utilizando o método de taxa 
de juros efetiva. O valor de mercado corresponde ao valor contábil.

Instrumentos financeiros derivativos - As operações com derivativos são usadas para proteger a empresa contra as variações 
cambiais dos compromissos executados envolvendo uma moeda estrangeira. A partir de 2016, a Portaria nº 234, de 22 de julho 
de 2002, que regulamenta o Contrato de Fornecimento de Gás do PPT, estabelece que o risco de câmbio incorporado no preço 
de compra do gás é transferido mensalmente ao comprador. Como tal, a empresa construiu uma cobertura não especulativa 
para proteger seu fluxo de caixa futuro das futuras variações com base na avaliação de sua futura atividade. Os derivativos foram 
contabilizados ao valor justo e seus custos de transação são reconhecidos como despesa quando incorridos. Veja mais detalhes no 
item Fatores de risco: Risco de moeda estrangeira apresentado abaixo.

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

31/12/2016 31/12/2015

DESCRIÇÃO
SALDO 

CONTÁBIL
VALOR DE 
MERCADO

SALDO 
CONTÁBIL

VALOR DE 
MERCADO

Caixa e Equivalentes de caixa 274.539 274.539   68.884  68.884 

Depósitos Vinculados - -  20.339 20.339

Contas a Receber 136.832 136.832  197.728 197.728

Financiamentos 3.132 3.132  61.076 61.076

Hedge cambial 19.520 19.520  - -
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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:

a) Riscos de crédito
A Companhia está exposta ao risco de crédito de seus clientes e das instituições financeiras com as quais trabalha, decorrentes de 
suas operações comerciais e de sua gestão de caixa. Esses riscos incluem a possibilidade de não recebimento de vendas efetuadas e 
os valores investidos, depositados ou garantidos por instituições financeiras. A empresa monitora o risco trimestralmente e mitiga sua 
exposição a instituições financeiras, evitando a concentração de mais de 40% de seu caixa com uma única instituição.

b) 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.

c) 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.

d) Risco de perdas de know-how técnico
A companhia necessita de várias competências técnicas e administrativas para manter o seu excelente nível de disponibilidade e 
continuar a otimizar os seus resultados através de um acompanhamento constante das oportunidades. A empresa possui um plano 
de retenção que permite mitigar sua reestruturação e a pressão constante que o mercado está colocando através da redução do 
mandato conferido à administração no marco da negociação coletiva. A tendência do risco está crescendo devido à dicotomia entre 
os resultados da empresa e a piora do mercado em decorrência da crise econômica.

e) 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. A empresa 
realiza auditorias e manutenções preditivas que levam a adições significativas ao seu imobilizado, como por exemplo a mudança do skid 
de regulação de gás (skid-gás) que alimenta toda a planta em 2016 o qual foi comissionado em 5 de janeiro de 2017. 

f) 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$ 60.634 em 31/12/2016 (positivo em R$ 43.040 em 31/12/2015). 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.

Em 31/12/2016 a Companhia possuía em caixa e equivalentes de caixa e depósitos vinculados no montante de R$ 274.539 
(Em 2015 R$ 89.223)
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DESCRIÇÃO BANCO
DATA
DO CONTRATO

DATA DE 
VENCIMENTO 

VALOR DOS 
CONTRATOS USD

TAXA 
MÉDIA USD/BRL

SALDO
31/12/2016

NDF BNP 18/11/2016  Dec/16- Dec/17 30.000 3,6027 4.952

NDF Itaú 28/11/2016 Dec/16- Dec/17 30.000 3,6234 4.991

NDF Itaú 02/12/2016  Jan/17-Dec/17 30.000 3,6669 6.251

NDF Santander 12/12/2016 Jan/17-Dec/17 24.000 3,5366 3.326

Total   19.520

OPERAÇÃO RISCO VALOR USD
CENÁRIO  
PROVÁVEL 

CENÁRIO POSSÍVEL  
(∆ DE 25%)

CENÁRIO REMOTO 
(∆ DE 50%)

Contrato de Gás
Desvalorização do real frente  
ao dólar

114.0000 (18.153) (104.536) (190.918)

Contrato a termo 
em dólar

Valorização do real frente ao dólar 114.000 (19.520) (112.404) (205.288)

Efeito Líquido - (1.367)  (7.868)  (14.470)

g) Risco de moeda estrangeira
Este risco decorre da possibilidade de perdas devido ao aumento das taxas de câmbio, que tem um impacto direto sobre os 
compromissos que implicam em moeda estrangeira, como o Contrato de Abastecimento de Gás do PPT (GSA) e as compras de 
equipamentos importados. A Companhia, a fim de garantir que uma flutuação significativa no preço do USD vs BRL não afeta sua 
renda e fluxo de caixa tinha feito em 2015 uma cobertura de US $ 42,490. Em 31 de dezembro de 2015, não há posição de balanço 
devido ao resgate de tal compromisso feito durante o ano.

Em novembro e dezembro de 2016, a EDF Norte Fluminense tratou do objetivo de proteger a taxa de câmbio referente ao 
pagamento de seu gás (80% em USD) de acordo com a metodologia modificada prevista pela Portaria nº 234, de 22 de julho de 
2002, Fornecimento do PPT após os primeiros 12 anos de atividade. Como tal, fechou o ano com um hedge equivalente a um 
“non-delivery-forward” (denominado “NDF”) num montante de USD 114.000 dividido em 3 grandes instituições financeiras como 
contrapartes. Os contratos serão liquidados nas respectivas datas de vencimento mensais até dezembro de 2017 e a variação no 
valor justo do instrumento é registrada contra a conta de patrimônio líquido em outros resultados abrangentes e é transferida 
mensalmente para a demonstração de resultado no custo de Gás no mesmo momento em que um pagamento é realizado.

Análise de sensibilidade 
A seguinte análise de sensibilidade foi realizada para o valor justo dos derivativos de moeda estrangeira. A metodologia utilizada 
para “cenário provável” foi considerar que as taxas de câmbio manterão o mesmo nível do verificado em 31 de dezembro de 2016 
mantendo-se constante o valor a receber verificado nesta data. O cenário possível e remoto considera a deterioração na variável de 
risco de 25% e 50% até a data de liquidação da operação.

O efeito líquido negativo decorre do fato da contratação do Hedge junto aos Bancos conter em seu dólar futuro a expectativa de 
taxa de juros liquido do cupom cambial, fazendo que o hedge tenha um custo em torno de 7,5%.
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2016 2015

Remuneração a administradores 2.016 1.855

Contribuição Previdenciária 404 -

2.420 1.855

2016 2015

PASSIVO EDFI  EDFI

Dividendos/Juros sobre capital próprio 90.991  92.718

22 Partes Relacionadas

A controladora direta da Companhia é a EDFI com participação integral sobre o capital. A companhia possui investimos em duas 
companhias, UTE Parcambi e CES Sinop e suas posições estão apresentados conforme divulgado na nota explicativa 10.

a. Empresas controladoras - Pagamentos de dividendos 

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

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 31/12/2016, por conta 
desses contratos, a Companhia tem um passivo de R$ 218(R$ 7.228 em 2015) tendo sido reconhecido despesas de R$ 11.396  
(R$ 9.082 em 2015). Existe também em 2016 um saldo de contas a receber de R$ 1.020 (R$ 1.832 em 2015) decorrente de custos 
incorridos pela equipe de EDF no Brasil responsável pela prospecção de novos negócios.

c. Administradores

Remuneração
Em atendimento ao CPC 05 (R1) apresentamos, abaixo, o gasto total com a
remuneração do pessoal-chave da Administração, nos exercícios findos em 2016 e 2015, aprovados através assembleia geral 
ordinária de 8 de abril de 2016.

23 Compromissos 

Em 31/12/2016 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.

.
2017 2018-2022 A partir de 2022

Combustível - Gás 677.827 3.587.723 1.666.050

Materiais e Serviços 59.320 329.607 -

Compra de Energia 20.932 - -

CES - SINOP 253.720 35.390 -

1.011.799 3.952.720 1.666.050
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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 31/12/2016 e 31/12/2015, as coberturas de seguros eram as seguintes:

25 Eventos Subsequentes

Em 30 de janeiro de 2017 a empresa participou do primeiro aumento de capital da CES em 2017 (vide nota explicativa 23), 
juntamente com a Eletronorte e CHESF. Como tal, a contribuição de 51% para o aumento de 80 MBRL foi realizada. Em 6 de 
fevereiro de 2017, a CES apresentou o registro como empresa pública perante a CVM com o objetivo de iniciar o Processo de 
emissão de dívida nos termos da Lei nº 12.431 (ICVM 400).

Em 12 de janeiro de 2017 a Companhia efetuou o pagamento de R$ 2.750 correspondente a KEUR 813 do empréstimo 
contra a EDF International S.A recepcionado através da incorporação de EDF Consultoria LTDA (vide nota 13b).

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia reconhece, por intermédio de sua controlada, um compromisso solidário de 
422,8 MBRL correspondente à parcela de 51% do empréstimo junto ao BNDES (principal e juros), além da parcela de 51% devido a 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) referente a obrigação solidária pela construção de CES Sinop (seguro garantia 
modalidade executante construtor).

RISCOS OPERACIONAIS 31/12/2016 31/12/2015

Danos materiais 613.882 1.014.094

Responsabilidade civil 37.248 35.032

Lucros cessantes 2.530.647 2.970.335
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The year of 2016 was challenging, due to the deepening of the 
economic crisis and the recession scenario. But EDF Norte Fluminense, 
consistent with its long-term objectives in Brazil, accelerated the 
process of modernizing its organizational structure, promoting 
the adaptation of positions and roles, making new hires, thus 
strengthening its governance. 

During this period, EDF NF continued to guarantee its exceptional economic and 
industrial performance and gradually became a development platform for EDF Group 
in Brazil. In 2016 the company recorded a Net Income of R$ 387,714,000.00, higher 
than that of the Financial Year of 2015, showing expressive numbers. EBITDA was R$ 
731,585,000.00.

The recognition of employees is a principle of the EDF Group that we adopt in full. 
The concern with the well-being and the technical capacity of the teams has been 
constant, an area in which we recorded significant advances, particularly after the 
creation of the Human Resources Office in 2015.

The results of these initiatives have brought development and opportunities for all. The 
positive index of the MY EDF survey, conducted in 2016, about the pride of working 
at EDF Norte Fluminense and the statement that the company is a good place to work, 
gives us the certainty that we are on the right track and prepared to continue growing 
consistently and sustainably.

The maintenance stops carried out throughout the year were all successful. The plant 
operated once again with a high availability rate, above 96.5%, attesting to our 
operational efficiency, keeping EDF Norte Fluminense in evidence in the segment of 
thermoelectric power generation. Construction works on the Sinop Hydroelectric Plant 
(408 MW), located in the state of Mato Grosso, are at full speed, and the expectation 
is that by the end of 2018 the two turbines will be operational.

Letter of the CEO
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It is also worth highlighting in the period: the process of improving our internal controls, 
with the appointment of a Compliance Officer; the reinforcement of the Legal and 
Sustainable Development areas; the improvement of the flow of internal communication, 
with the consolidation of several channels, especially the intranet. The formalization 
of procedures and processes, with the launch of manuals such as Ethics and Conduct, 
has also made our governance more solid, giving management more transparency and 
allowing a closer alignment with the Group’s practices.

In 2016, EDF Norte Fluminense reaffirmed once again its commitment to Social Responsibility 
through the support of several socio-environmental, cultural and sports projects in the 
Metropolitan and Northern Fluminense Regions of the State of Rio de Janeiro.

I cannot fail to register with joy that in 2016 there was no accident at the Macaé 
thermoelectric power plant, where the overall accident rate (for employees and third 
parties) was zero. On December 31, the plant reached 744 days without any record of 
accident with lost time, a great result!

The search for synergies between the teams of the Group companies present in the 
country, regardless of the respective business areas, was another highlight of the year. 
The exchange of experiences and the collaborative practices we have developed will 
certainly have a positive impact on the expansion of EDF Group’s presence in Brazil, as it 
was with Citelum, the Group’s subsidiary in the public lighting sector.

I am proud to say that EDF NF has become, in the last 3 years, a more solid company 
capable of being a true development platform, at a time when the EDF Group decided to 
grow in Brazil.

I thank all those who contributed to the achievements of the period, with the certainty 
that the technical capacity, commitment and involvement of our teams are the forces that 
move us towards the future. 

Best regards,  
Yann des Longchamps

Letter of the CEO
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EDF  
Norte 
Fluminense

Established in 1999, EDF Norte Fluminense started operations in 2004. It is a electric 
power generating company whose operation guarantees the balance in the supply of 
the State of Rio de Janeiro, meeting the consumption needs of approximately  
2.5 million people.

The company is a member of the EDF Group (Electricité de France), the largest power 
generator in the world, and has its head office located in the Downtown of Rio de 
Janeiro. It has a total of 105 direct employees.

The plant, located in Macaé (RJ), is a thermal plant that operates in the combined cycle 
mode - with three gas turbines and one steam turbine - and uses natural gas from the 
Campos Basin as fuel. The plant’s installed capacity is 826 MW.

The behavior of EDF Norte Fluminense is distinguished by being a business vision that 
goes beyond the pursuit of operational excellence and profitability. Environmental, 
social and economic issues related to communities directly or indirectly influenced by 
their actions are at the heart of their business strategy.

EDF Norte Fluminense has made clear commitments to the promotion of sustainable 
development, whose main exponent is a photovoltaic solar plant, built with its own 
resources, to supply all the administrative demand of the plant. The project, a pioneer 
in the State of Rio, has been reducing 250 tons per year of CO2 emissions resulting 
from the replacement of electric power by solar power.

Socio-environmental responsibility practices and ethical principles permeate the 
entire operational structure and institutional relationships of the company, involving 
employees, suppliers, public authorities, academic institutions, cultural and non-
governmental organizations.

In addition to developing its own projects, EDF Norte Fluminense also supports - 
through partnerships, engagement with government programs or global initiatives - 
projects for the preservation of natural resources and energy efficiency. 

HOW 
WE ACT



EDF Norte Fluminense 8

EDF Norte Fluminense was included in the group of power generation companies  
that recorded the lowest carbon emission indexes. It detains the triple certification, 
which includes environmental excellence, quality, health and worker safety and  
social responsibility.

Sustainable development, transparent governance, fighting the effects of climate 
change, preservation of natural resources, strict respect for ethical principles, 
systematic dialogue with society and integration with communities directly or 
indirectly influenced by our local operations are part of our ambitions.

EDF Norte Fluminense has been trying to internally adopt what is most advanced  
in the market, regarding the best practices for people management, as part of  
its modernization and organizational restructuring process. This shows the 
importance given by the company to the development and professional  
achievement of its employees.

OUR  
ACHIEVEMENTS

OUR  
AMBITIONS

4 CERTIFICATIONS AND 
SUSTAINABILITY GOALS

EDF Norte Fluminense
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ACCELERATED 
MODERNIZATION

One of the main instruments used is the My EDF survey, performed by the IPSOS 
Institute, simultaneously, in all the Group’s units in the world, once a year. It is an 
opportunity for all employees to express their opinions and expectations. The analysis 
of results, in turn, allows us to improve management practices and implement 
improvement actions.

Essential to plan and develop actions, the survey, conducted in the second half of 
2016, had a high participation rate (93%) and pointed out that most EDF Norte 
Fluminense employees are proud to be part of the company and declare that it is a 
good place to work.

Some issues related to expectations of professional and personal growth also 
motivated the company’s action plan, which has concentrated efforts in the 
modernization of the organizational structure. Among the updates promoted, 
resulting from the results of My EDF, we can mention: the redeployment of positions 
and responsibilities; the alignment of the work scope of similar market functions and 
roles; the update of the number of hierarchical levels, due to the new positions; and 
the implementation of Annual Professional Performance Review for all employees.

The reformulation in the organizational structure expands and strengthens the 
chances of growth in the company hierarchy, organization and training planning.

Examples of this new phase were opportunities that emerged within the company’s 
workforce in recent times, and which resulted in the promotion of former employees, in 
the most diverse areas, both in Rio de Janeiro and in Macaé, headquarters of the plant.

These measures collaborate in the preparation of the organizational structure in order 
to transform EDF Norte Fluminense into a platform for the development of the Group 
in Brazil, considered by the Headquarter as a priority country for new investments.

MW of installed capacity. Energy enough  
to meet the demand of around two and a  
half million consumers826

EDF Norte Fluminense
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Employees, divided between the municipalities 
of Rio de Janeiro and Macaé105
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ON THE  
RIGHT ROAD

As regulated and disclosed with emphasis by EDF Norte Fluminense Management 
to all employees of the company, unethical conduct, fraud and corruption are not 
tolerated, under any circumstances. The Company’s Compliance Program, which 
integrates the areas of Internal Audit and Risk Management, is implemented and 
inserted in the continuous improvement of its controls and processes.

The Compliance area acts in the dissemination and application of the EDF Group 
Code of Ethics and Conduct, in compliance with the local and international anti-
corruption regulations, a culture of zero tolerance of fraud and corruption emanated 
by the EDF Group.

•	 Ensure Health and Safety;
•	 Fighting Fraud and Corruption;
•	 Protecting the Environment;
•	Developing Skills;
•	 Preventing Discrimination and Harassment;
•	 Respecting Opinions;
•	 Listening to Others;
•	Acting Ethically;
•	 Ensuring the Right to Report Conducts Violating the Code of Ethics. 

In order to strengthen its corporate culture and ensure compliance with internal rules 
and anti-corruption legislation in force in Brazil and in other countries, EDF Norte 
Fluminense has designated a Compliance Officer in 2016 to coordinate this structure 
within the company.

Employee training is one of the most relevant aspects of the Compliance System. In 
2016 a communication program was established, called Compliance Week, which 
addresses relevant issues every quarter.

The independent ethics channel, created by EDF Norte Fluminense, operated effectively 
throughout 2016 and ended the year with all the complaints identified and adequately 
answered. It should be noted that no real cases of fraud or corruption were identified 
in this period.

13Transparency and EthicsRelatório Anual

Transparency  
and Ethics
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was the participation rate of EDF Norte 
Fluminense employees in the My EDF 2016 survey, 
evidencing the commitment of the teams to the 
Group’s future

93%
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EMPLOYEE TRAINING IS ONE 
OF THE MOST RELEVANT 
ITEMS OF THE SYSTEM

Transparency and Ethics
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THE ECONOMY AT  
A CRITICAL MOMENT

Economic  
Conjunction

In 2016, according to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), the 
Gross Domestic Product (GDP) registered a fall for the second consecutive year, of 
3.6%, a sequence that was only verified in Brazil in 1930 and 1931, reflecting the 
retraction in virtually all sectors of the economy.

Industry, Services and Agriculture and Livestock fell by 3.8%, 2.7% and 6.6%, 
respectively. Among the most relevant facts for the Brazilian economy we can 
mention:

•	 The main driver of the Brazilian economy in recent years, household consumption fell 
by 4.2% compared to the previous year, due to economic deterioration, with increased 
unemployment, income retraction, high inflation and higher financing costs. It had 
already dropped 3.9% in 2015.

•	 The investment rate, also known as formation of gross fixed capital, measure of the 
National Accounts of what the country invests in machinery, construction and research, 
fell in the second consecutive year by 10.2% in 2016 after shrinking 13.9% in 2015 and 
4.2% in 2014.

•	 The Brazilian trade balance ended 2016 with a surplus of US$ 47.692 billion, the largest 
ever recorded in the historical data series, started in 1980. US$ 185.244 billion in exports 
and US$ 137.552 billion in imports.

•	 Brazil ended the year with a current account deficit of US$ 23.507 billion, equivalent to 
1.3% of the Gross Domestic Product (GDP), the best result since 2007.

•	 Inflation measured by the National Extended Consumer Price Index (IPCA) reached 
6.29%, the lowest rate in three years. The result is lower than the one registered in 
2015, of 10.67%, the highest increase in 13 years.
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GDP GROWTH

SECTOR 2016/15 2015/14

AGRICULTURAL -6,6% 1,8%

INDUSTRY -3,8% -6,2%

SERVICES -2,7% -2,7%

TAXES 5,6% 4,8%

GDP -3,6% -3,8%

National electricity consumption closed 2016 with a decline of 0.9% compared to 
2015, totaling 460.2 TWh. This drop was mainly driven by the poor performance of the 
industrial sector (-2.9%), due to the unfavorable scenario for the economy during the 
year, in almost all segments.

GRAP  GDP X CONSUMPTION OF ELECTRIC POWER 

GROWTH RATES (%)
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In 2016, the national consumption  
of electric power fell

0,95% 

Economic Conjunction

It is also worth noting:

•	 The consumption of the industry showed monthly decreases throughout 2016, 
intensified in the first semester. The first quarter registered a decrease of 7.2%, the 
highest of the year and the second strongest ever recorded for this period in the whole 
consumption series, started in 2004; 

•	 In the commercial segment, the result recorded in 2016 (-2.5%) was far from the 
expansion observed in the last five years (above 5.5% in average). The unfavorable 
conditions of employment, income and credit were determinant for the fall in 
consumption; 

• Residential consumption grew by 1.4%, a performance that, due to the unfavorable 
economic environment, especially in the labor market (employment and income), 
was well below the average of the period between 2004 and 2015, when the 
Growth was 4.8% per year. Average residential consumption closed the year at 160 
kWh/month. The recovery trajectory that this consumption had been presenting 
throughout the year ceased in the last quarter, and its level ended up being below 
the 161 kWh/month of 2015. 

• Still according to IBGE, the Brazilian consumer light bill was, on average, 6% more 
expensive in 2016, compared to the previous year.

CONSUMPTION OF 
ELECTRICAL POWER

PARTICIPATION GROWTH

2016 2015 2016 2015 2016/15 2015/14

BRAZIL 460.001  464.402 100% 100% -0,9% -2,1%

INDUSTRIAL 164.034 168.859 35,7% 36,4% -2,9% -5,3%

COMMERCIAL 88.185 90.416 19,2% 19,5% -2,5% 0,6%

RESIDENTIAL 132.893 131.024 28,9% 28,2% 1,4% -0,7%

OTHERS 74.889 74.103 16,3% 16,0% 1,1% -0,2%

KWH/INHABITANT 2.232,13 2.272,83 -1,8% -2,7%

Population 2016 / 206,081,432  (Source: EPE)
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In 2016, the Southeast/Center-West subsystem, where the EDF Norte Fluminense plant 
is located, presented improvement in water storage levels in relation to the previous 
year, closing the year with 33.7% of total storage capacity, above the value of 29.8% 
recorded in 2015.

Graphs 2 and 3 show respectively the storage level in the Southeast/Center-West 
subsystem, as well as the spot price behavior in 2015 and 2016.
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Despite improvements in the rainfall regime in 2016, EDF Norte Fluminense continued 
to be dispatched throughout the year in order to meet the needs of the National 
Interconnected System (SIN) and, as in previous years, recorded excellent operational 
performance, with an average availability of 96.5%, explained by the success in 
shutdowns for scheduled maintenance, which allowed a significant reduction in the 
planned unavailability and also by the very low rate of forced unavailability, which was 
very close to zero.

The table below presents the main figures of EDF Norte Fluminense’s operating 
performance:

CONSUMPTION OF ELECTRICAL POWER

2013 2014 2015 2016

GROSS GENERATION (GWH) 6.415,3 6.763,9 6.565,0 6.035,8

NET GENERATION IN CG (*) (GWH) 6.124,4 6.481,7 6.298,5 5.784,0

FORCED STOP RATE 0,64% 0,30% 0,49% 0,33%

TOTAL AVAILABILITY FACTOR 94,0% 99,5% 93,7% 96,5%

NOX (LIMIT: 25 PPMC) 17,6 18,0 17,8 14,8

CO (LIMIT: 20 PPMC) 2,5 1,7 2,6 4,7

ACCIDENTS 0 2 0 0

0,33% 
Excellent unavailability rate

96,5% 
Excellent average annual  
availability rate

Economic Conjunction
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IN 2016, THE PLANT PRESENTED  
THE BEST HISTORICAL INDEX OF 
ENERGY EFFICIENCY

Economic Conjunction
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Positive  
Results

Safety always and first of all! The year 2016 had the same results of 2015 in terms of 
safety. We got to the end of the period completing 744 days without accidents with 
lost time.

The safety visits, the most important management tool of EDF Norte Fluminense, 
supported by the settling of knowledge about the Human Factor Practices, played 
an important role in the evolution of employee awareness on Safety at Work. More 
than 200 visits were performed. Two hundred opportunities for awareness actions of 
those involved in operation and maintenance activities.

Among the technical criteria, the accidental unavailability rate, which represents non-
scheduled stops with generation loss, was 0.33%. This exceptional performance was 
the third best result since the plant began operations.

In 2016, there were three scheduled unit maintenance shutdowns. All events were 
successful. As a result of the excellent planning and effectiveness of the maintenance 
teams, the mill completed the year with a programmed downtime of 3.17%, better 
than planned. At the end of the year, total plant availability was 96.5%, for a total 
gross generation of 6 TWh and an average total power utilization factor of 83%.

The Heat Rate, i.e. energy efficiency of the plant, the amount of gas consumed to 
produce the energy injected into the National Electric System, was 6,679 kJ/kWh, 
the best result since the beginning of the operation in 2004. This value, which 
usually degrades over time, could be optimized compared to 2015 by completing 
the Cooling Tower Retrofit project, regaining its heat exchange capacity as at the 
beginning of the operation. This project was finalized in April 2015, and was fully 
utilized in 2016.

SCHEDULED  
EFFICIENCY
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Two large and important projects were satisfactorily finalized in the period. The new 
main gas pressure regulator station and the Macaé River Auxiliary Collection. These 
projects were necessary to provide more reliability of supply to the two main inputs 
of our process.

Regarding the Integrated Management System (SIG), important adjustments were 
made regarding the way in which the Continuous Improvement Plan is recorded, 
with Maximo being used as the only tool.

To top a year full of achievements, the audits on the standards SA8000:2008; 
ISO9001:2008; ISO14001:2004; and OSHAS18001:2007, in addition to the annual 
environmental compliance audit of the operating license constraints (DZ056 rev3), 
were successfully completed for the renewal of certifications.

It was another year of success, with a cohesive team, united around the same goal, 
focusing on results and pursuing the CAP2030 as the main guideline.

Operational Performance

days without work accidents  
resulting in lost time744
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HIGH EFFICIENCY 
PRODUCTS

Research and  
Development

EDF Norte Fluminense participates in the Program for Research and Technological 
Development of the Electric Energy Sector, in accordance with Law 9.991 of July 24, 
2000 and Normative Resolution No. 754 of December 13, 2016. At the end of 2016, 
the company has more than R$ 48 million invested in more than 47 projects. Currently 
there are three projects in progress, totaling approximately R$ 2.6 million.

The research carried out by EDF Norte Fluminense is aligned with the company’s 
strategic planning and with the EDF Group, and stimulate the search for innovative 
technological solutions. In addition to the qualification of the technical staff and the 
partnership with renowned research and teaching institutions, the projects seek to 
generate new products and/or processes with commercial application potential and 
positive impact, both in the electric sector and in the national economy.

In 2016, the company started to select new projects, since, by the end of next year, 
those that are in progress will be completed. Among the projects to be started (six 
projects are forecasted), four are demands from the plant itself, in Macaé.

With the purpose of maintaining a good relationship with the regulation body and 
minimizing the chances of commenting on completed projects, EDF Norte Fluminense 
holds frequent meetings for clarification and exchange of ideas with the National 
Electric Power Agency (ANEEL) team responsible for R&D, as well as with other 
government institutions that may be involved in project subjects, such as the Energy 
Research Company (EPE) and the Electric Energy Trading Chamber (CCEE).

The following projects are ongoing and will be completed in 2016.
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Ongoing projects

Market architecture for the commercialization of electric power in 
Brazil: analysis, simulations and proposals
The product of this project, developed in partnership with Instituto Acende Brasil, 
will be a proposal to reform the Brazilian electric power market, including the 
restructuring of the markets, the commercialization platforms used and the rules 
of commercialization. Due to its relevance and scope, the project has attracted the 
attention of several agents in the electric sector, such as ANEEL, CCEE and EPE, for 
which we performed presentations.

Methodology for socioeconomic and environmental analysis of the 
implementation of hydroelectric plants
Developed in partnership with Instituto Acende Brasil, it provides for the creation of 
econometric models that capture the impacts of hydroelectric plants, considering 
various socioeconomic and environmental variables (income, employment, education, 
health, safety, etc.) and the construction of a methodology for socioeconomic and 
environmental analysis of the implementation of hydroelectric plants. Given the 
relevance of the subject, a technical article will be presented at the XXIV National 
Seminar on the Production and Transmission of Electric Power (SNPTEE), an important 
event of the electric sector, to be held in 2017.

Development of low cost programmable logic controller (PLC) and 
intuitive programming language
The project, in partnership with Jordão Engenharia, provides for the development of 
modular devices, connected in digital networks, to control the drives of electronic 
devices and data acquisition in general. The system will be based on micro-controlled 
embedded electronic circuits, which offer effective performance at low cost. The field 
tests have been successful, showing the importance of developing a cost-effective 
PLC for the plant’s auxiliary systems. 

THE COMPANY HAS MORE THAN  
R$ 48 MILLION INVESTED IN MORE THAN 
47 PROJECTS. CURRENTLY, THERE ARE 
THREE ONGOING PROJECTS, TOTALING  
R$ 2.6 MILLION
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Completed projects 

Pioneiro Lot - Production of anticorrosive paint 
Completed in mid-2016, the project aimed to produce a precursor batch of paint whose 
formulation and characteristics were established in the scope of two previous R&D 
projects. The production of the precursor batch of paint is justified by the fact that metallic 
surfaces covered with the product have presented excellent resistance to corrosion, 
superior to that offered by paints in the international market. The product is already 
protected by a patent required by EDF Norte Fluminense and project partners. Its utility 
goes beyond the power generation sector and we are already considering a new stage of 
the project to analyze the market potential of the product. 

Experimental development and improvement of the system for low-cost 
evaluation and monitoring of energy efficiency measures (ZIGBEE 2)
Finished in May 2016, the project dealt with the extension of technology previously 
developed by EDF Norte Fluminense, in partnership with Jordão Engenharia and the 
Federal Technological University of Paraná. Improvements were made in the remote 
management system, in the electronic modules of data acquisition and transmission, 
as well as the creation of new electronic modules with the possibility of installation 
in internal or possibly external environments. The new sensor configurations act to 
monitor temperature and vibration, as well as energy consumption for machines and 
electrical equipment. The project has already been evaluated and approved by ANEEL, 
and should have a new stage.

Nationalization of synthetic grease for industrial applications that 
require resistance to high temperatures
Completed in December 2016, it aimed to nationalize synthetic grease, formulated 
to operate at high temperatures. Indicated for lubrication of journals, bearings and 
mechanisms where high performance lubrication is required, under high mechanical 
loads, high mechanical component rotations and high temperatures. The project was 
developed in partnership with Jordão Engenharia and Molygrafit and, due to the positive 
results, should continue.

The products, results of research 
supported by EDF Norte Fluminense, have 
applicability in the market, not only in the 
electric sector
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THE RESEARCH DEVELOPED BY EDF 
NORTE FLUMINENSE IS ALIGNED TO 
THE STRATEGIC PLANNING OF THE 
COMPANY AND THE EDF GROUP
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A PERMANENT 
COMMITMENT

THE PROJECTS 

Responsabilidade 
Socioambiental

It is part of the history of EDF Norte Fluminense to support cultural, environmental, 
social and sport initiatives. Every year, a series of projects is contemplated, always 
aiming to offer to the communities something more than the electric power that the 
company produces. In 2016, several projects of general interest received direct support. 

Sports

Bozsó István: Bike trip at the Olympic Games 
An employee of EDF Démász, located in Hungary, István, who is physically 
handicapped, traveled 3,096 kilometers by bicycle during 25 days, from Buenos 
Aires to Rio de Janeiro, in order to attend the Olympic Games. This EDF colleague, an 
example of tenacity and love for life, has been present in six other Olympic Games: 
London, Beijin, Sydney, Athens, Barcelona and Atlanta. Biking in the company 
of two partners, they had their expenses with accommodations in Rio de Janeiro 
funded by EDF Norte Fluminense. István went to the plant in Macaé, where he gave 
a motivational lecture and told about the adventure on two wheels, difficulties and 
curiosities of the trip.

Running For Everyone
Using resources from the Sports Incentive Law - Ministry of Sport, EDF Norte 
Fluminense promoted a ‘Running For Everyone’ stage in the city of Macaé. The 
purpose was to promote, through runs, social inclusion, nutritional awareness and 
integration. The event, which had almost 3,000 participants, had as its motto: 
“Running is democracy! Running is inclusion! Running is for me! Running is for you! 
Running is for everyone!”. 
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Social

Gol de Letra RJ 2016 Tournament 
Organized by the Gol de Letra Foundation, the tournament is one of the largest 
corporate soccer events in the country, being used as a fundraising tool for the 
Foundation.
The Gol de Letra Tournament, which has already become traditional in the Rio de 
Janeiro social and sport calendar , brings together football teams composed of 
employees of the companies that support the social projects of this NGO. The dispute 
took place in the legendary temple of soccer: the Maracanã stadium. EDF NF finished 
3rd in the Tournament. Gol de Letra supports, through sport, hundreds of children 
living in needy areas of the Rio de Janeiro Metropolitan Region. 

Children’s Day Party
This is a social responsibility initiative, of which EDF Norte Fluminense and its 
collaborators participate through the donation of toys, clothes and food. Employees 
attended the event, helping in the distribution and organization of donated items in a 
needy area in the municipality of Rio das Ostras.

Social and Environmental Responsibility
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Environment

Committed to preserving the environment, EDF Norte Fluminense has already 
supported a large number of projects, such as the conservation of Atlantic Forest 
biodiversity, prior to the start of its commercial operations. At the operational 
level, the company maintains intensive monitoring and treatment of items that 
may negatively impact the environment, society and its assets. In order to do so, it 
develops programs to measure, report and manage its emissions.
This plan includes: the control of the emission of gases; inventory of greenhouse 
gases; effluent control; care in the collection, treatment and reuse of rainwater; 
energy efficiency projects and deployment of solar roof to meet the needs of energy 
consumption in the administrative area of the plant.

AMLD - Network of Nurseries and Rural Territory Management 
The goal of this project is to involve, train and support the families of farmers in the 
rural communities of the São João and Macaé River Basins, in the municipalities of 
Silva Jardim and Macaé, to adopt agricultural practices and stimulate the production of 
seedlings of species native to the Atlantic Forest, which guarantee the social, economic 
and environmental sustainability of the Region. It also aims to consolidate initiatives to 
support the family farmer, incorporating land use planning as a tool for conservation 
and sustainable development. 

Environmental compensation
As part of the Environmental Compensation Commitment Agreement, signed by EDF 
Norte Fluminense and INEA, in 2009, acquisitions of various assets, equipment and 
services were carried out in 2016 to support the actions carried out at Três Picos State 
Park and in Macaé de Cima Environmental Protection Area.

EDF Norte Fluminense supports family 
farmers and stimulates the production  
of seedlings of species native to the 
Atlantic Forest

Social and Environmental Responsibility
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EDF NORTE FLUMINENSE BELIEVES 
IN SPORT AS A TOOL FOR SOCIAL 
INTEGRATION
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people participated in the Running For Everyone, 
in the city of Macaé, the objective of which is to 
promote social inclusion, nutritional awareness 
and integration

2.940

Guanabara Rugby
EDF Norte Fluminense embraced this cause with the purpose of increasing knowledge 
about the sport, using the structure offered by the Brazilian Army in the project 
Strength in Sports. The purpose, besides promoting this sports modality, very popular in 
France, is to select the most qualified athletes (there are 350, between 12 and 18 years) 
and to connect young foreigners with the young Brazilians from poor communities, so 
that they can participate in state competitions. It also aims to select the best athletes 
to join the Fluminense team in order to participate in national competitions. EDF Norte 
Fluminense believes in Sports as a tool for social integration. 

Outrigger canoe - Giselle and Letícia 
The purpose was to support the professional team, Leticia Lana and Giselle Leal, in 
“Outrigger canoe”modality, so that they could participate in the main events of 2016: 
Brazilian Chaqmpionship, Aloha Spirit and Triple Crown. The results were so good that 
they also participated, successfully, in the SulAmericano Championship, held in Chile. The 
athletes compete in the “Open” and “Master” categories and have won several medals 
and titles since 2008.

Hawaiian canoe: PVV 2016 - State Championship  
of Rio de Janeiro 
A pioneer in Hawaiian canoeing in Brazil, PVV started its activities in 2003, based 
in Praia Vermelha, in the neighborhood of Urca, in Rio de Janeiro. Throughout 
its existence, it has participated in competitions in Brazil and abroad, and aims to 
stimulate the integration and participation of all through the practice of sports, 
promoting values such as harmony and spirit of union and family, praising teamwork 
and respect for nature.
EDF Norte Fluminense supported the participation of teams in the stages of the Rio de 
Janeiro State Championship , sponsoring enrollment costs, transportation of rowers 
and their equipment, lodging, uniforms, tent, canoe adhesives and other expenses.

Social and Environmental Responsibility
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Culture

Rio de Janeiro - landscapes between mountain and sea 
In 2012, Rio de Janeiro became the first city in the world to receive the UNESCO World 
Heritage in the Natural Landscape category. Such a paradisiacal scenario motivated the 
publication of the book Rio de Janeiro - landscapes between the mountain and the 
sea, which brings a true parade of its beautiful postcards, such as the Tijuca National 
Park, the Botanical Garden, the Cristo Redentor, the Sugar Loaf and the Guanabara 
Bay. The work, in Portuguese and English, also portrays the exuberant beaches that 
invite the people of Rio to practice sports and to leisure time, as well as aspects of the 
city’s cultural and gastronomic life and economy.

Guanabara Mirror of Rio 
Guanabara Mirror of Rio is a visual journalistic book that offers multiple angles and 
aspects of the Guanabara Bay, some unknown even of those who live and transit 
through it daily. In his exploratory work, Custodio Coimbra reveals a hidden bay, with 
its artisanal fishing pens, heritage of the indigenous culture, and the adorable gray 
dolphins. History and urban geography complete the expedition, with images of the 
effervescent daily life of the city, the urban financial center, historical architecture, the 
port, the bridge, the intense traffic of airplanes, boats and people. 

ACIM 100 years - Commercial and Industrial  
Association of Macaé 
The book is commemorating one hundred years of the creation of the Commercial and 
Industrial Association of Macaé and takes a look at local history in this period, rescuing 
important aspects of the city of Rio.

Social and Environmental Responsibility

PUBLICATIONS 

IT IS PART OF THE HISTORY OF  
EDF NORTE FLUMINENSE TO SUPPORT 
CULTURAL, ENVIRONMENTAL, SOCIAL 
AND SPORT INITIATIVES
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Cecília Meireles Room 
To commemorate the 200th anniversary of the French Artistic Mission’s arrival in Rio 
de Janeiro, EDF Norte Fluminense supported eight concerts in the renowned music 
hall, located in the Lapa neighborhood of Rio de Janeiro. There were expressions of 
classical music such as Orchester d’Auvergne, Davy Fray, Thymos Quertet, Jean Fréderic 
Neuburger, Jean François Heisser, Juliana Steinbach, and Elena Andreyev.

6th Kolirius International Graffiti 
The project promotes an exchange of art, countries and generations of graffiti 
artists and has become a gift to Macaé, since it is always held on the birthday of the 
municipality. The project, in all its editions, revitalizes the urban spaces with great 
visibility. The initiative aims to make young people aware of the need to view art as a 
propelling and essential spring, professionally recognized and accessible.

IV Plastic Arts Hall of the Gallery - Café com Artes 
The IV Arts Hall, like the previous ones, aimed to encourage plastic arts, promoting 
different artistic talents and promoting cultural exchange between artists from Macaé 
and other places in Brazil. To encourage participation, prizes are awarded for Painting, 
Sculpture and Photography. 

Show Âmbar 2016 - The Princess and the Frog 
EDF Norte Fluminense has been supporting the Show Âmbar for several years. The 
dance school responsible for the production promotes shows for children, youth 
and adults, with 12 presentations, bringing together 800 students. Students of the 
municipal public school of Macaé are invited for these presentations. The group has a 
scholarship program, benefiting 100 students from poor areas of the Region, and also 
presents itself in nursing homes in the municipality.4ª Ciranda Literária de Macaé

MUSIC

DANCE

ARTS

Social and Environmental Responsibility
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4th Literary Circle of Macaé
The Literary Circle of Macaé is an important literary event of the municipality, since 
2013. With the purpose of promoting reading and literature in the city and in the 
Region, the Circle organizes meetings and workshops, which bring authors and 
professionals from the publishing market to readers. The event, held concurrently with 
the Gastronomic Festival of the municipality, featured renowned authors and editors.

Curta com Teatro - French-Brazilian Short Film Festival
Short Film Festival, with films and plays, held since 2013 in Forte de Copacabana, at 
the South Zone of Rio. There are three brand new monthly presentations open to the 
public, between March and November, totaling 24 annual events.
The project also has a social counterpart, organizing a weekly Video with Theater 
Workshop for the children of the communities of Cantagalo, Pavão and Pavãozinho (in 
the vicinity of Copacabana), in partnership with the Associação Solar Meninos de Luz. 
In 2016, EDF NF promoted a special presentation at the Municipal Theater of Macaé, 
with free admission to the local community.

Opera on screen: Opera Movie Festival - 2016 Edition 
EDF Norte Fluminense supported the Opera on screen Festival, an audiovisual show 
dedicated to the genre, with the exhibition of the 12 best productions of recent 
European seasons, making the world of opera available to the Brazilian public. The 
sessions were held in Parque Lage, in the South Zone of Rio de Janeiro, in a specially 
built tent-shaped structure, with a capacity of 500 people, comfortable furniture, giant 
screen and high quality sound and image, providing everyone with the experience of 
attending the grandest opera montages at affordable prices. The Festival continued in 
cinemas in 20 cities. 

The Dussaert Scandal
EDF Norte Fluminense sponsored on the stage of Maison de France the presentation 
of the award-winning text by Jacques Moufenot on the life and work of the French 
painter Phillippe Dussaert, a controversial figure in the fine arts. The play featured the 
talented Brazilian actor Marcos Caruso, bringing thousands of people to Maison de 
France theater, headquartered in the Downtown of Rio de Janeiro. The author and the 
play won several awards.

THEATER  

AND CINEMA

LITERATURE

The wide range of support in the cultural 
area includes theater, opera, cinema, 
graffiti, fine arts and the publication of 
printed works

Social and Environmental Responsibility



EDF Norte Fluminense 44

KOLIRIUS INTERNATIONAL GRAFITTI: 
PROJECT PROMOTES EXCHANGE OF 
ARTISTIC TRENDS, COUNTRIES AND 
GRAPHITE GENERATIONS

Social and Environmental Responsibility
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KPMG Auditores Independentes
Av. Almirante Barroso, 52 – 4º andar
20031-000 – Rio de Janeiro/RJ – Brasil
Caixa Postal 2888 – CEP 20001-970 – Rio de Janeiro/RJ – Brasil
Telefone +55 (21) 3515-9000, Fax +55 (21) 3515-9000
www.kpmg.com.br

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, 2016 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.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
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 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 

apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia

 
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 

divulgações feitas pela administração.
 
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 

base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

 
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se 

as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.

 
 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades 

de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

 
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2017

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

Danilo Siman Simões
Contador CRC 1MG-058180/O-2T-SP
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Balance Sheet December 31st, 2016 and 2015 (In thousands of BRL)

ASSETS NOTE 2016 2015

CURRENT

Cash and cash equivalents 5 274.539  68.884

Account receivable 6 136.832  197.728

Warehouse 7 5.287  5.500

Taxes credit  -  3.964

Insurance Premium  2.118  1.918

Other receivables  6.908  1.749

Restricted Deposit 9 -  20.339

Other credits 8 -  1.699

Current total  425.684  301.781

NON-CURRENT

 Inventory 7 19.414  19.189

Financial Investments – CES and EDF Paracambi 10 448.974  263.731

Fixed assets 11 1.145.653  1.215.533

Intangible assets  3.137  3.990

Other credits 8 30.691  36.469

 1.647.869  1.538.912

Assets total  2.073.553  1.840.693
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Balance Sheet December 31st, 2016 and 2015 (In thousands of BRL)

LIABILITIES NOTE 2016 2015

CURRENT

Accounts payables 12 131.172  120.180

Payroll, vacation and related charges  19.398  12.397

Taxes and contributions  27.603  7.465

Dividends owed 15 90.991  92.718

Loans and Financing 13 3.132  61.076

Income taxes and social contribution 14a 164.225  57.623

Hedge 21g 19.520  -

Current total  456.041  351.459

NON-CURRENT 

Income tax and social contribution deferred 14b 247.471  273.681

Other  -  3.006

Non-current total  247.471  276.687

SHAREHOLDER’S EQUITY

Capital 15 483.409  481.432  

Profit Reserves 15 633.176  614.021

Additional Dividends Proposed 15 272.976  117.094

Other comprehensive income/(loss)  (19.520)  -  

1.370.041  1.212.547  

Liabilities and shareholder’s equity total  2.073.553  1.840.693  
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Income Statement – December 31st, 2016 and 2015 (In thousands of BRL)
The notes are an integral part of the statement. 

Comprehensive Income Statement December 31st, 2016 and 2015 (In thousands of BRL)  
The notes are an integral part of the statements.

NOTE 2016 2015

Net Operating Income 17 1.773.410 1.444.821

Costs of sales (power generation) 18 (1.078.209)  (1.078.692)

Gross Margin 695.201  366.129

Maintenance Expenses & Overheads 19 (115.378)  (106.300)

Operating Profit 579.823  259.829

Financial Expenses (8.867)  (18.232)

Financial Income 15.457  13.838

Financial Result 6.590  (4.394)

Equity - SINOP 10 (3.691)  (2.754)

Earnings before taxes 582.722  252.681

Income tax and social contributions current 14a (225.808)  (103.037)

Income tax and social contributions deferred 14b 26.210 14.699

Net Income 383.124  164.343

2016 2015

Profit for the year 383.124  164.343

Hedge (19.520)  -

Total income 363.604  164.343
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Changes in Shareholders` Equity – December 31st, 2016 and 2015 (In thousands of BRL)   
The notes are an integral part of the statements.

PROFIT RESERVES

Share
Capital

Legal
Reserve

Retenção
de lucros

Additional
proposed
dividends

Others
comprehensive

income
Accumulated

earnings Total

BALANCE AS OF DECEMBER 31ST 2014 481.432  63.335  542.480  -  -  -  1.087.248

Profit Retention Adjustment -  -  (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 

Capital Increase 1.976  -  -  -  -   -  1.976

Determination of additional dividends -  -  -  (117.094)  -   -  (117.094)

Other comprehensive results -  -  -  -  (19.520)   -  (19.520)

Net income -  -  -  -  -  383.124  383.124

DESTINATIONS             -

Legal reserve -  19.156  -  -  -  (19.156)  -

Dividends  -  -  -  -  -  (90.991)  (90.991)

Retained Earnings -  -  -  272.976   -  (272.976)  -

BALANCE AS OF DECEMBER  
31ST 2016 483.409  90.708  542.468  272.976  (19.520)  -  1.370.041 
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Cash Flow Statements December 31st 2016 and 2015 (In thousands of Reais)

2016 2015

Net income (before taxes) 582.722  252.681

Adjustments to reconcile profit to cash arising from operating activities 

Depreciation and amortization 153.152  132.228

Equity income 3.691  2.754

Fixed assets write - off -  205

Loans and financing - interest and exchange rates 427  20.109

Hedge -  (7.587)

157.270  147.709

Decrease (increase) in operating assets

Warehouse and right fuel usage 60.896  (21.660)

Warehouse and right fuel usage (12)  (202)

Other assets short and long term 26.421  126

87.305  (21.736)

Increase (Decrease) in operating liabilities

Suppliers  31.921

Income Tax (IR) Social Contribution (CSLL) paid (61.583) (120.438)

Taxes assets, contributions to collect (except IR and CSLL) (27.139) 10.885

(77.730)  (77.632)

Cash arising from operating activities 749.567  301.022

Financing activities

Loans and financing - principal  (69.082)

Loans and financing - interest  (9.028)

Hedge  6.971

Dividends and interest on equity paid to shareholders (209.811)  -

Net cash from financing activities (276.219)  (71.139)

Investing activities

Equity Acquisition – SINOP (185.243)  (76.500)

Acquisition of fixed assets and intangible assets (82.450)  (116.576)

Net cash from investing activities (267.693)  (193.076)

Increase (decrease) in cash and cash equivalents 205.655  36.807

Cash and cash equivalent at the beginning of the year 68.884  32.077

Cash and cash equivalent at the end of the year 274.539  68.884

Availability generated (used) in the year 205.655  36.807
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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 25th, 1999, 
with the purposes of: (i) performing studies, projecting, building, fitting, and operating a gas-fired plant located in the state of Rio 
de Janeiro aimed at generating power; (ii) selling the electric power from its industrial installation (iii) providing technical services, 
and (iv) performing sales in connection with the above-mentioned activities.

On December 17th, 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, that deals with the price determined in BRL 
and the gas rate readjustment.

On December 10, 2004, ANEEL, the Brazilian Regulatory Agency, (ANEEL) published in the Official Gazette, the 
authorization for the initial commercial operation. This authorization has a term of 30 years and can be renewed at the discretion 
of ANEEL and at the request of the authorized.

In 2004, the Company was granted a loan by Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) in an 
amount of BRL 746.709 thousands to be repaid in 144 monthly instalments from November 15, 2004 on. In October 2016, the 
last instalment was repaid and the BNDES released EDF NF from any of its obligations bound to the loan contract through a letter 
dated December 19th, 2016.

On November 29th, 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 2017.

On December 11th, 2014, the Company acquired the equity interest of 51% in Companhia Energética Sinop S / A - CES. 
The paid-in capital at December 31st, 2016, is BRL 455.430 (BRL 266.545 in 2015).

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. The sole and exclusive 
purpose of the company is the construction, deployment, operation, maintenance and commercial operation of UHE SINOP, that 
will sell its power through a  so-called “new energy” Auction that was held on August 29th, 2013, and will have a capacity of 
400 MW and benefit from 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 at the beginning of 2019, and the investment is estimated to BRL 2.3 billion.

2  Presentation of the financial statements and accounting practices

The financial statements were prepared according to the generally accepted accounting practices as per the Brazilian standards.
The Company’s Executive Board, during its meeting held on February 23rd, 2017, 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 currency
The transactions are converted into the company’s functional currency at the exchange rates of their occurrences. 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 comprehensive result.
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Measurement
The financial statements were prepared taking into account historical cost as the basis of value, except for the financial instruments 
that are measured at their fair value through the 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 of the accounting estimates are recognized in the 
period in which the estimates are reassessed and for any future period.

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 their nature, as assets or as liabilities and are 
initially measured at their 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 amortizing cost using the method of the 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 their 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 on an active market. Such assets are initially 
recognized at their fair value less 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 foreign 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 the designation of the hedge, the company formally documents the relationship between the hedging 
instrument and the hedged items, including the risk management objective and the strategy in the conduction of the hedging 
transaction. The company describes as well the methods to be used for the evaluation of the effectiveness of the hedge.

Cash flow hedge
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 the 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.
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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 their fair value and the variances of said fair value are recorded as described below

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 the equity account. 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 in value. Those 
are classified as financial instruments for trading and 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 
cut-off rule.

Inventory
The materials and repair parts in inventory are classified as current and non-current assets (maintenance inventory 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 Technical Pronouncement CPC 18 (R2) (IAS 28), in its sections 24 and 25, used to 
determine the equity value of its investment jointly controlled, the value of the investee’s shareholders’ equity based on the 
Financial statements prepared on the same date as 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 embedded 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 any 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.
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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 a termination without cause by the employer. In case of a termination without fulfilling the criteria for vesting, the 
contributed amount is refunded through the deduction from the ordinary payment of the company to the trustee 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 tested yearly (impairment) from the date 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 the worth of 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 as a current liability. The Company’s bylaws states that at 
least 25% of the annual net income must be distributed as dividends. Additionally, in accordance with the bylaws, the Board of 
Directors might decide the payment of interest on capital and additional or intermediate dividends.

Therefore, at the end of the fiscal year and after legal allocations, the Company records the unpaid minimum mandatory 
share of the dividend as a liability for the year, and records the additional non-compulsory proposed share of dividend as a 
separate amount forming 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 loss is considered probable; in cases when the probability of loss is only 
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, sometimes 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. 
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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.
 
Net operating income
Corresponds mostly to the revenue related to the long-term power purchase agreement with the distributor Light Serviços de 
Eletricidade SA, and to a lower extent to the sales performed on the spot-market or exported.
 
Financial Income and Expenses 
Financial revenues include revenues from monetary financial assets and earnings or losses 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 the new IFRS. Therefore, the early adoption of these IFRS is not allowed for entities that issue 
their financial statements in accordance with the generally accepted accounting practices under Brazilian standards.

The management does not expect that these new regulations or changes would have a significant impact on the financial 
statements.

5. Cash and cash equivalents

31/12/2016 31/12/2015

Cash bank balance and in hand 3.374 5.004

Short-term financial investments   

Securities & Funds 270.861 63.495

Other 304 385

Total Cash and cash equivalents 274.539 68.884

Securities & Funds are fixed-income short-term investment in low-risk funds, of which the remuneration is an interest rate 
that stays in range of 97% to 103% of Interbank Deposit Certificate (CDI).The financial investments are fully available and can be 
converted into a highly previsible amount of cash. They are subject to an insignificant risk of change in their worth. The financial 
investments are recorded at cost, added to the income accrued up to the balance sheet closing date, which does not exceed their 
fair value.
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6 Accounts receivable

31/12/2016 31/12/2015

Short Term 5.287  5.500

Long Term 19.414  19.189

Total 24.701  24.689

BALANCE OF ASSETS COMPOSITION 31/12/2016 31/12/2014

Past – contributions prior to 2015 88.613  88.613

Vesting (57.922)  (50.445)

30.691  38.168

Of which current -  1.699

Of which non-current 30.691  36.469

31/12/2016 31/12/2015

Light SA (a) 132.136  155.622  

Energy Trading Chamber (CCEE) (b) 4.696  42.106  

136.832  197.728  

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

(b)  Represents the amount receivable from the sales on the spot market through the Energy Trading Chamber (CCEE), informed by latter as per the 
measurement provided by the authority managing the interconnected power grid

7 Inventory

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

8 Other Credits (current and non-current)

Represent additional contributions aiming at maintaining the loyalty of the employees towards the company (retention plan). 
The contributions will be expensed when the beneficiary reaches the condition of vesting, i.e. 55 years of age or when dismissed 
without cause by the employer.

In case of a termination without reaching the criteria for vesting the contributed amount will deducted from the ordinary 
payment of the company to the defined contribution plan. 
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9 Restricted deposits

31/12/2016  31/12/2015

Banco Bradesco -  20.339

BALANCE
31/12/2015

CAPITAL 
INCREASE

PARTICIPATION 
TO THE RESULT

BALANCE 
31/12/2016

Companhia Energética Sinop 263.731 188.885 (3.642) 448.974

Represents the guarantee related to the financing contract with BNDES corresponding to three months of debt service. Since this 
loan was paid-in-full in October 2016, the company got released of each and any obligation by the lender and the restriction on 
accessing the funds was lifted.

31/12/2016 31/12/2015

CES - Sinop 448.974  263.731

EDF Paracambi -  -

Total -  20.339

BALANCE SHEETS – CES S.A 31/12/2016 31/12/2015

Current Assets 276.810  36.468

Non-current Assets 1.420.658  896.678

1.697.468  933.145

Current Liabilities 79.193  398.434

Non-current Liabilities 740.149  19.807

Shareholders' Equity 878.126  514.904

1.697.468  933.145STATEMENT OF INCOME 31/12/2016 31/12/2015

Loss for the period (7.141) (5.400)

10 Financial Investments – CES and EDF Paracambi 

10.1 CES - SINOP

a) Changes in Investment (Joint Controlled Companies)

 In 2016 the company used its own resources to increase its capital share in Energy SINOP Company S.A. by BRL 188.885 (BRL 
76.500 in 2015).

b) In accordance with CPC 45 – the Disclosure of Participation in Other Entities – the main items from the CES 
subsidiary are presented below:

The subsidiary is in its pre-operating phase and has positive working capital of BRL 197.611 (in 2015 it had negative working capital 
of BRL 361.966). The cash flow of the project in 2017 still depends on the financial support from its shareholders, BNDES and from 
the resources that will be obtained from the debentures it is currently negotiating. EDF Norte Fluminense’s commitment towards the 
subsidiary is disclosed in Note 23.
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BALANCE
31/12/2015

ACQUISITION 
OF CONTROL

02/12/2016
PARTICIPATION 
TO THE RESULT

BALANCE 
31/12/2016

UTE Paracambi - 49 (49) -

BALANCE SHEETS – PARACAMBI 31/12/2016 31/12/2015

Current Assets 386  5

Non-current Assets 740  892

1.126  897

Current Liabilities 220  43

Non-current Liabilities -  66.366

Shareholders' Equity 906  (65.513)

1.126  897

BALANCE SHEETS – PARACAMBI 31/12/2016

Current Assets  443

Non-current Assets  -

 443

Current Liabilities  6

Non-current Liabilities  388

Net Asset  49

STATEMENT OF INCOME 31/12/2016 31/12/2015

Profit (Loss) for the period 7.055 (12.833)

10.2 UTE Paracambi

On 2 December 2016 the company acquired the equity interest of 99,99% of UTE PARACAMBI by the amount of  BRL 49
The Company is in a pre-operational stage and are waiting favorable conditions to be part in the auction of energy in Brazil. 

Currently the company has the licenses and earthworks in Paracambi
The acquisition base values, presented at fair value at the date of acquisition, are shown below:

a) Changes in Investment 

b) Main items from the PARACAMBI subsidiary are presented below
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11 Fixed Assets

11a Balance

11b Mutation of property

31/12/2016 31/12/2015

Taxas anuais
médias  

ponderadas de 
depreciação %

Custo
Depreciação 

acumulada Valor residual Valor residual

Land - 797 0 797 797

Building 3.3 29.217 11.117 18.100 19.180

Installations 3.3 674.264 270.941 403.323 425.061

Machinery and equipments 6,7 1.509.886 827.918 681.968 750.199

Furniture and fixtures 10 2.387 1.616 771 911

Vehicles 20 2.636 1.387 1.249 1.048

IT equipment 20 4.605 2.831 1.774 1.961

Others 10 3.239 1.001 2.238 1.971

2.227.031 1.116.811 1.110.220 1.201.128

Advance to suppliers (*) 35.433 14.405

1.145.653 1.215.533

(*) Down payments to suppliers represents mainly contractual advances to the manufacturer of the turbines – Siemens – with the purpose of acquiring manufactured items 
and repair-parts (see Note 23 - Commitments).

Land Building Installations

Machinery 
and  

equipment

Furniture 
and  

fixtures Vehicles IT equipment Others Total

Balance at 31 
December 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 
December 15

797 19.180 425.061 750.199 911 1.048 1.961 1.971 1.201.128

Additions  - 1037 58.536 62 613 429 436 61.113

Disposals  - - -  - -  - - - 

Depreciation – (1.080) (22.775) (126.767) (202) (412) (616) (169) (152.021)

Balance at 31 
December 16

797 18.100 403.323 681.968 771 1.249 1.774 2.238 1.110.220

It is also recorded in the caption the expenses with the purchase of the new skid of gas regulation located in the main the plant’s 
gas input, which came into operation in January 2017.
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12 Accounts payable and supplies

CURRENT 31/12/2016 31/12/2015

Gas Supply 99.164 88.272

Energy Charges (R&D and others) 15.300 10.843

Transmission 3.795 3.172

Other 12.913 17.893

131.172  120.180

31/12/2016 31/12/2015

Currency Interest rate Current Current

Tranche A - UMB-590 11,13% p/y average - 21.238

Tranche B - URTJLP TJLP + 4.5% p/y - 36.385

Tranche C - URTJLP TJLP + 4,5% p/y - 3.453

Total - 61.076

13 Loans and Financing

a) Loan BNDES
Refers to loans obtained from the BNDES in 2004, with an amortization period of 144 months starting from November 2004. 
In 2016, the principal and interest have been repaid through the last installment in October.  During the year an amount of BRL 
61.376 (BRL 78.111 in 2015) was paid principal and interest. This loans was guaranteed by the parent holding Electricité de France 
International SAS (EDF-I). The guarantee was released to the guarantor by BNDES and returned in original on November 17th.

DESCRIPTION CURRENT

Balance at December 31st.2015 61.076

Interest 2.529

Monetary and Exchange variation (2.229)

Amortization (61.376)

Balance at December 31st. 2016 -

The charges recorded in current in 2015 were BRL 257.
The change in loans and financing is shown below:

Covenants 
The Company was to hold a30% equity in relation to total assets, including reserves, and to keep a maximum of 70% of 
remunerated debt in relation to total assets. The Company has met all the required contractual indicators up to the total 
reimbursement.
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31/12/2015 31/12/2015

Income Tax Deferred

Temporary differences - Depreciation (197.193) (206.803)

Temporary differences - Exchange variation - -

Temporary differences – Other 15.228 4.845

(181.965) (201.238)

Social Contribution Deferred

Temporary differences - Depreciation (70.988) (74.188)

Temporary differences - Exchange variation - -

Temporary differences – Other 5.482 1.745

(65.506) (72.443)

Non-current Liabilities (247.471) 273.681

b) Loan EDF International SAS

CURRENCY AMOUNT INTEREST RATE 31/12/2016 31/12/2015

EUR EUR 812 Euribor 3.132 -

Total 3.132 -

Corresponds to the amount accounted for as a result of the merger of EDF Consultoria (see Note 15a). On 2 December 2016, 
EDF International, a wholly-owned subsidiary of the companies, incorporated its wholly-owned subsidiary EDF Consultoria ltda and 
EDF do Brasil ltda in EDF Norte Fluminense. As a result of the merger, net assets of BRL 1,976 were absorbed (see note 15a).

14. Income Tax and social contribution 

a. Current Income tax and Social Current
In 2016 the tax payable was calculated in an amount of BRL 225.808 and the deduction of the settlement done through the year 
resulted into a liability of BRL164.225.

b. Deferred Income Tax and Social Deferred
The Company recorded a deferred income tax on temporary differences, whose financial effects occurred at the time of realization 
of the amounts that gave rise to the calculation bases. The tax is calculated at the rate of 15%, considering the additional 10%, and 
the CSLL at a rate of 9%. The table below shows the taxes and social contributions deferred by the net, according to CPC32:
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Effective rate of income tax and social contribution

31/12/2016 31/12/2015

Income before taxes 582.722  252.681

Income and social contributions at nominal rates (34%) (198.125)   (85.912)

Adjustments to determined effective rate:   

Others (1.473)   (2.426)

(199.598)   (88.338)

Income tax and social contributions current (225.808)   (103.037)

Income tax and social contributions deferred 26.210   14.699

(199.598)   (88.338)

Effective rate of income tax and social contributions                              (34%) (35%)

SHAREHOLDING STRUCTURE 2016 2015

EDFI - Electricité de France Internacional 483.408.879 481.432.406

EDF Participação e Consultoria em Projeto de Geração de Energia - 1

UTE Paracambi Ltda 1 -

483.480.880 481.432.407

15. Shareholder´s equity 

a) Capital
The authorized capital is BRL 520.000, and contributed capital as of Dec 31st 2016 is BRL 483.409 (BRL 481.432 in 2015), represented 
by 483.408.880 common shares without par value, distributed as follows.

EDF-I – Electricité de France Internacional SAS 
In 2016 the shareholder EDF-I - Electricité de France International SAS increased its share capital in the company by BRL 1.976.473, 
through an issue of 1.976.473 common shares without par value with the merger of its wholly-owned subsidiaries EDF Participações e 
Consultoria em Projetos de Geração de Energia Ltda and EDF do Brasil Ltda into EDF NF. The amount of BRL 1.976.473 was based on a 
certified book value of the companies.

EDF Participação e Consultoria em Projeto de Geração de Energia & EDF Paracambi Ltd
Due to the merger of its wholly-owned of EDF Participação e Consultoria em Projeto the amount of one share was transferred to EDF 
Paracambi Ltd.

b) Legal Reserve
The legal reserve is accrued by retaining 5% of the yearly net profit as provided for in current legislation, up to a limit of 20% of capital. 

c) Additional proposed dividends
Represent the portion of dividend above the mandatory minimum set in the by-laws of 25%, which according to the accounting 
standards, must be kept as a part of the equity up to the final determination that will be made by the shareholder´s meeting in the 
wake of the Board´s proposal.
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31/12/2016  31/12/2015

Net Income 383.124  164.343

(-) Earnings Legal Reserve (5%) (19.156)  (8.217)

Basis of calculation - dividends 363.968  156.126

Mandatory minimum dividend -25% 90.991  39.033

Total dividends 90.991  39.033

Minimum dividend unpaid 2014 -  53.685

Total Liabilities 90.991  92.718

d) Dividends
According to the provisions of the company’s by-laws, the minimum mandatory dividend is 25 percent 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 the company’s by-laws, and 
books the additional dividend proposed in an amount of BRL 272.977 equivalent to 75 % of the profit as a part of the equity. 

e) Legal reserve (Earnings)
Is intended as to maintain the investment planned in the budget, in accordance with Article 196 of the Law of Corporations. 

16 Contingencies

The Company, based on the opinion of its legal counsels, considers that the chances of loss in the open cases are possible and 
therefore did not record any provision for contingencies at December 31st, 2016.
A summary of the main proceedings follows:

Tax assessment - PIS and COFINS 
On May 24th, 2007, and June 30th, 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 PIS and COFINS bound to its contract with Light in 
the cumulative regime. In view of this anticipated decision, no judicial deposits or guarantees have been requested to appeal the 
assessment. EDF NF´s lawyers evaluate as possible the probability of loss.
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17 Net Revenue

18 Cost of Sales (Power generation)

DESCRIPTION 2016 2015

Revenue from the PPA sales 1.676.845  1.301.208

Revenue from the sales to the Spot Market 207.947  216.948

Deductions on income (111.382)  (73.335)

1.773.410  1.444.821

DESCRIPTION 2016 2015

Cost of Gas (781.628)  (730.565)

Depreciation (153.152)  (132.228)

Cost of Energy purchased (99.066)  (172.466)

Transmission Cost (39.057)  (34.572)

Chemicals and Gases (4.112)  (8.621)

Water (1.194)  (240)

(1.078.209)  (1.078.692)

DESCRIPTION 2016 2015

Maintenance and Engineering (20.860)  (20.189)

Personnel (47.199)  (45.914)

Pension fund (includes vesting for 6,769 in 2016) (7.397)  (3.296)

Administrative (21.365)  (26.181)

Social responsibility and sponsorship (366)  (482)

Insurance (7.667)  (3.650)

EDF Services (trademark, expatriate and other assimilated) (7.283)  (5.127)

Other (3.241)  (1.461)

(115.378)  (106.300)

19. Financial instruments – Maintenance Expenses & Overheads
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20 Financial instruments

The Company performed a valuation of its financial instruments, including derivatives. As of December 31st, 2016, 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 executed commitments 
involving a foreign currency. From 2016 on, the Ordinance No. 234, dated July 22, 2002 regulating the Gas supply Agreement of 
the PPT states that the foreign-exchange risk built-in the gas purchase price is transferred on a monthly basis to the buyer. As such, 
the company built a non- speculative hedge to protect its future cash-flow from the forthcoming variations based on the appraisal of 
its future activity. Derivatives have initially been 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:

31/12/2016 31/12/2015

DESCRIPTION ACCOUNTING MARKET VALUE ACCOUNTING MARKET VALUE

Cash e Cash equivalents 274.539 274.539   68.884  68.884 

Restrict Deposit - -  20.339 20.339

Account receivable 136.832 136.832  197.728 197.728

Loans & Financing 3.132 3.132  61.076 61.076

Hedge 19.520 19.520  - -
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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 cash generation 
profile defined for streamlining its economics and financial flows. 

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

a) 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 it made and the amounts invested, 
deposited or guaranteed by financial institutions. The company monitors the risk on a quarterly basis and mitigates its exposure to 
financial institutions through avoiding the concentration of more than 40% of its cash with a single institution.

b) 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 contractually plans a supply 
interruption for maintenance.

c) 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. The water treatment station the company built in 2016 was commissioned by the end 
of the year and represented an amount in CAPEX beyond 5.2 MBRL.

d) Risk of Technical Know-How losses 
The company needs several technical and administrative skills to keep its outstanding level of availability and to continue optimizing 
its results through constant follow-up of the opportunities. The company has a retention plan that allows mitigating its restructuring 
and the constant pressure that the market is putting through the reduction of the mandate given to the management in the frame 
of the collective bargaining. The trend of the risk is growing due to the dichotomy between the company´s results and the market´s 
worsening.

e) 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 a computed equivalent of the operating hours. To mitigate the risk, the Company has a comprehensive maintenance 
agreement with the supplier of the equipment added to an on-line monitoring with the thermal engineering at EDF. On top of the 
above, the company performs audit and predictive maintenance that lead to significant additions to its fixed assets such as the 
change-over of the gas-skid fueling the entire plant in 2016, and commissioned on January 5th 2017.

f) 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 provided 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 current net working capital of the Company which corresponds to the difference between Current Assets and Current 

Liabilities (excluding dividend), is positive by BRL 60.634 on December 31, 2016 (positive BRL 43.040 at December 31, 2015). The 
Company’s management has satisfactory liquidity, representing adequate conditions to meet the short-term operational obligations, 
since the Company has generated positive and sufficient cash flow in its operating activities to honor all the expected commitments 
in the short term. The gross indebtedness to mature from January to December 2016 totals BRL 3.132. In December 31, 2016, the 
Company had cash and cash equivalents and tied deposits for BRL 274.539 (BRL 89.223 at December 31, 2015). 
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DESCRIPTION BANK
DATE 
OF CONTRACT

MATURATE 
DATE 

USD
AMOUNT TO 
MATURITY

FIXING USD/BRL 
AVERAGE

AMOUNT 
31/12/2016

NDF BNP 18/11/2016  Dec/16- Dec/17 30.000 3,6027 4.952

NDF Itaú 28/11/2016 Dec/16- Dec/17 30.000 3,6234 4.991

NDF Itaú 02/12/2016  Jan/17-Dec/17 30.000 3,6669 6.251

NDF Santander 12/12/2016 Jan/17-Dec/17 24.000 3,5366 3.326

Total   19.520

OPERATION RISK VALUE USD
AMOUNT 
PROBABLE 

SCENARIO  
POSSIBLE   
(∆ OF 25%)

REMOTE  
SCENARIO 
(∆ OF 50%)

Contract Gas 
Devaluation of the real against 
the dollar

114.0000 (18.153) (104.536) (190.918)

Forward contract in 
US dollar

Value of the Brazillian real against 
the US dollar

114.000 (19.520) (112.404) (205.288)

Net Effect - (1.367)  (7.868)  (14.470)

g) Foreign Currency Risk
This risk arises from the possibility of losses due to increase in exchange rates, that has a direct impact on the commitments that 
imply foreign currency such as the Gas Supply Agreement of the PPT (GSA) and on the purchases of imported equipments. The 
Company, in order to ensure that a significant fluctuation in the price of the USD vs BRF 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 of 
such commitment done during the year.

In November and December 2016 EDF Norte Fluminense dealt with the objective of protecting the exchange rate related 
to the payment of its gas (80% in USD) as per the modified methodology foreseen by Ordinance No. 234, dated July 22, 2002 
regulating the Gas supply Agreement of the PPT after the first 12 years of activity. As such, it closed the year with a hedge equivalent 
to a non-delivery-forward (known as “NDF”) in an amount of USD 114,000 split into 3 major financial institutions as counterparties. 
The contracts will be settled at their respective monthly expiration dates up to December 2017 and the variation in the fair value of 
the instrument is recorded against the shareholders’ equity account in other comprehensive income and is transferred every month 
to the income statement in the cost of gas at the same moment when a payment is performed.

Sensitivity analysis 
The following sensitivity analysis was performed for the fair value of foreign currency derivatives. The methodology used for the 
“probable scenario” was to consider that the exchange rates will maintain the same level as that of December 31, 2016, maintaining 
the constant amount receivable verified on this date. The possible and remote scenario considers the deterioration in the risk variable 
of 25% and 50% up to the settlement date of the operation.

The negative net effect is due to the fact that the Hedge contracting with the Banks contains in its future dollar the expectation of 
the net interest rate of the exchange coupon, making the hedge cost around 7.5%.
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2016 2015

Fringe benefits 2.016 1.855

Social security 404 -

2.420 1.855

2016 2015

LIABILITIES EDFI  EDFI

Dividends/interest on equity 90.991  92.718

22 Related parties

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

a. Holding companies – dividends payments 

b. Companies of the same group – technical cooperation agreements

EDF Norte Fluminense has several contracts with EDF and EDF-I, establishing the payment of services such as expatriate expertise, 
administrative and operating services, stand-by guarantee and trademark (registered from July 2015 on with Brazilian intellectual 
property regulation authority “INPI”). As of December 31st, 2016, as per those contracts, the company has a liability of BRL 218 
(BRL 7.228 in 2015) and has recognized expenses in BRL 11.396 (BRL 9.082 in 2015). Note that since 2015 the company books the 
existence of a receivable of BRL 1.020 (BRL 1.832 in 2015) due to costs incurred by the EDF SA development scouting team in Brazil 
responsible for prospecting for new business.

c. Executive management

Remuneration
As of December 31st 2016 and 2015, the remuneration of the Executive Management has been:

23 Commitments 

On December 31st, 2016, 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.

2017 2018-2022 From 2022

Fuel - Gas 677.827 3.587.723 1.666.050

Materials and Services 59.320 329.607 -

Power Purchase 20.932 - -

CES - SINOP 253.720 35.390 -

1.011.799 3.952.720 1.666.050
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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, 2016, and December 31, 2015, insurance coverage is as follows:

25 Post-closing events

On January 30, 2017 the company participated in the first capital increase of CES in 2017 (see note 23), together with Eletronorte and 
CHESF. As such, the 51% contribution to the 80 MBRL increase was realized. On February 6, 2017, CES filed the registration as a public 
company before the CVM with the objective of initiating the Debt Issuance Process under the terms of Law 12,431 (ICVM 400).

On January 20th, 2017, the company got a favorable sentence against a former employee claiming retroactive benefits and 
confirming the accounting treatment given to the matter initiated on April 26th, 2016.

As of  December 31st, 2016, the company recognizes through its subsidiary  CES an off-balance commitment totaling 422.8 
MBRL, corresponding to the 51% share of the loan with BNDES added to the accrued interest plus the 51% share of the completion 
guarantee given to the Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

OPERATIONAL RISKS 31/12/2016 31/12/2015

Material Damages 613.882 1.014.094

Civil responsibility 37.248 35.032

Business interruption 2.530.647 2.970.335
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