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Balanços Patrimoniais - 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)
Nota Consolidado Controladora

explicativa 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 5 1.786.396 3.727.752 302.162 33.280
 Aplicações financeiras 6 970.850 – – –
 Contas a receber de clientes 7 1.886.012 1.207.458 – –
 Estoques 8 1.315.996 1.077.081 – –
 Dividendos a receber – – – 148
 Tributos a recuperar 9 599.277 478.895 2.294 3.186
 Despesas antecipadas 37.181 18.376 33 48
 Ganhos não realizados em
  operações com derivativos 4 158.930 39.266 – –
 Adiantamento a fornecedores 10 565 9.711 – –
 Ativos mantidos para venda 1.1.a.v 50.000 – – –
 Créditos a receber de venda de energia 49.328 66.157 – –
 Outras contas a receber 47.464 33.496 1.298 3.653
Total do ativo circulante 6.901.999 6.658.192 305.787 40.315
Não circulante
Realizável a longo prazo
 Ativos biológicos 12 4.130.508 3.659.421 – –
 Créditos a receber de partes relacionadas 11 375 12.017 570 14.703
 Impostos e contribuições sociais a compensar 9 433.070 481.626 – –
 Imposto de renda e contribuições sociais diferidos 13 19.056 1.207 16.402 –
 Ganhos não realizados em
  operações com derivativos 4 36.463 20.826 – –
 Contas a receber de clientes 7 285 253 – –
 Adiantamentos a fornecedores 10 251.287 247.779 – –
 Depósitos judiciais 19 89.045 341.808 27.385 282.302
 Outras contas a receber 80.186 67.057 450 450
 Ativos não correntes à venda 3.414 3.975 73 73

5.043.689 4.835.969 44.880 297.528
  Investimentos 14 – – 3.030.190 3.831.508
  Imobilizado 15 16.346.615 16.681.667 352 374
  Intangível 16 329.627 292.071 2 1
Total do ativo não circulante 21.719.931 21.809.707 3.075.424 4.129.411
Total do ativo 28.621.930 28.467.899 3.381.211 4.169.726

Nota Consolidado Controladora
explicativa 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
 Fornecedores 17 581.477 501.555 – –
 Empréstimos e financiamentos 18 1.830.275 1.808.134 11.765 12.779
 Perdas não realizados em operações com derivativos 4 281.317 27.152 – –
 Impostos a pagar 69.323 55.130 12.918 478
 Remunerações e encargos a pagar 176.528 153.340 11.562 11.690
 Débitos a pagar para partes relacionadas 11 427 218 – –
 Compromissos com aquisição de ativos 22 91.326 79.092 – –
 Contas a pagar 292.331 207.085 14.293 629
 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 23.2 68.400 121 68.272 –
 Operações comerciais com fornecedores 17.1 206.454 251.544 – –
 Adiantamentos de clientes 32.058 7.822 – –
Total do passivo circulante 3.629.916 3.091.193 118.810 25.576
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 18 12.893.322 11.977.937 944 12.707
 Perdas não realizados em operações com derivativos 4 353.814 100.116 – –
 Débitos a pagar para partes relacionadas 11 – – – 424.992
 Compromissos com aquisição de ativos 22 733.538 635.598 – –
 Contas a pagar 35.452 33.120 153 233
 Provisão para contingências 19 225.942 245.923 27.383 27.383
 Provisão para passivos atuariais 20 263.141 277.463 – –
 Imposto de renda e contribuições sociais diferidos 13 1.037.889 1.537.094 – 57.859
 Plano de remuneração baseado em ações 21 48.513 32.049 5.791 4.430
Total do passivo não circulante 15.591.611 14.839.300 34.271 527.604
 Patrimônio líquido
 Capital social 1.953.374 1.953.374 1.953.374 1.953.374
 Reservas de capital 61.071 62.410 61.071 62.410
 Reservas de lucro 408.666 798.059 408.666 798.059
 Ajuste de avaliação patrimonial 815.202 832.725 815.202 832.725
 Outros resultados abrangentes (10.183) (30.022) (10.183) (30.022)
 Total do patrimônio líquido da controladora 3.228.130 3.616.546 3.228.130 3.616.546
 Participações de acionistas não controladores 6.172.273 6.920.860 – –
 Total do patrimônio líquido 23 9.400.403 10.537.406 3.228.130 3.616.546
 Total do passivo e patrimônio líquido 28.621.930 28.467.899 3.381.211 4.169.726

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SUZANO HOLDING S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 60.651.809/0001-05

Relatório da Administração da Suzano Holding S.A.
Aos Senhores
Administradores e Acionistas,
O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da Suzano Holding 
S.A. submetem à apreciação de V. Sas. o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da controladora e consolidadas, 
acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes sobre as 
demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2015. Considerando que o patrimônio líquido da Suzano Holding está 
quase que exclusivamente investido na Suzano Papel e Celulose S.A., 
suas demonstrações contábeis refletem substancialmente essa 
participação. As informações relativas ao desempenho da controlada 
Suzano Papel e Celulose S.A. estão detalhadas no Relatório da 
Administração dessa controlada.
Resultados
O prejuízo da Suzano Holding no exercício findo em 31 de dezembro de 
2015 foi de R$ 230,6 milhões, em comparação ao prejuízo de R$ 56,2 
milhões apurado no exercício anterior. O principal fator que contribuiu para 

o aumento do prejuízo foi o resultado negativo da equivalência patrimonial, 
apurado sobre o investimento detido na controlada Suzano Papel e 
Celulose.
(em milhares de reais) 31/12/2015 31/12/2014
Equivalência patrimonial (165.578) (34.443)
Despesas operacionais, líquidas (28.375) (28.274)
Resultado financeiro líquido (1) (110.605) (9.961)
Imposto de renda e contribuição social 73.937 16.443
Prejuízo do período (230.621) (56.235)
Abertura da equivalência patrimonial
 por controlada
Suzano Papel e Celulose S.A. (308.473) (85.338)
Premesa S.A. e Nemonorte Imóveis e 
 Participação Ltda. (1.713) 719

(310.186) (84.619)
Nemopar S.A. (1) 144.608 50.176

(165.578) (34.443)

(1) Ganho sobre o investimento em moeda estrangeira, compensado com a 

perda financeira sobre o empréstimo externo com a controlada 

Nemopar S.A., influenciados pela variação cambial, e registrado no 

resultado financeiro líquido.

Auditoria e controles internos

Os auditores externos apresentam suas avaliações sobre resultados, 

práticas contábeis e controles internos diretamente aos membros do 

Conselho de Administração.

Desde 2012, os serviços de auditoria independente estão sendo prestados 

pela KPMG Auditores Independentes.

Em atendimento à Instrução CVM 381/03, a Companhia declara que não 

houve nenhum serviço prestado pelo Auditor Independente no exercício de 

2015, que não seja de auditoria externa.

Demonstrações do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

Nota Consolidado Controladora
explicativa 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Receita líquida de vendas 26 10.224.728 7.265.360 – –
Custo dos produtos vendidos 28 (6.185.840) (5.356.784) – –
Lucro bruto 4.038.888 1.908.576 – –
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas com vendas 29 (409.986) (300.796) – –
 Despesas gerais e administrativas 29 (484.721) (418.372) (28.632) (28.515)
 Resultado da equivalência patrimonial – – (165.578) (34.443)
 Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas 24 (104.198) 14.922 257 241
Lucro (prejuízo) operacional antes
 do resultado financeiro 3.039.983 1.204.330 (193.953) (62.717)
Resultado financeiro 25
 Receitas financeiras 312.498 288.557 38.544 43.270
 Despesas financeiras (4.711.118) (1.843.160) (149.149) (53.231)
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (1.358.637) (350.273) (304.558) (72.678)
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes 13 (19.781) (17.787) (323) –
 Diferidos 13 526.487 136.362 74.260 16.443
Prejuízo do exercício (851.931) (231.698) (230.621) (56.235)
Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores (621.310) (175.463) – –
Prejuízo atribuído aos acionistas controladores (230.621) (56.235) (230.621) (56.235)
Prejuízo do exercício por ação 23.5
Básico ON (1,29208) (0,31506) (1,29208) (0,31506)
Básico PNA (1,42129) (0,34657) (1,42129) (0,34657)
Básico PNB (1,42129) (0,34657) (1,42129) (0,34657)
Diluído ON (1,29208) (0,31506) (1,29208) (0,31506)
Diluído PNA (1,42129) (0,34657) (1,42129) (0,34657)
Diluído PNB (1,42129) (0,34657) (1,42129) (0,34657)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações do Resultado Abrangente - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

Nota Consolidado Controladora
explicativa 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Prejuízo do exercício (851.931) (231.698) (230.621) (56.235)
Outros resultados abrangentes 60.227 (7.040) 18.462 (3.680)
 Perda no aumento de participação em controlada – – (1.326) (1.365)
 Efeito cambial na conversão das demonstrações
  financeiras e sobre os investimentos
   no exterior de controlada 39.120 (3.561) 12.853 (1.171)
 Ganho (perda) atuarial de controlada 20 31.981 (5.271) 10.509 (1.734)
 Imposto de renda e contribuição social
  diferido de controlada (10.874) 1.792 (3.574) 590
Total do resultado abrangente (791.704) (238.738) (212.159) (59.915)
Atribuídos aos acionistas da empresa controladora (212.159) (59.915) – –
Atribuídos aos acionistas não controladores (579.545) (178.823) – –

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações do Valor Adicionado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

Nota Consolidado Controladora
explicativa 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Receitas
 Venda de mercadorias, produtos e serviços 26 11.195.764 8.224.370 – –
 Outras receitas 49.022 110.529 80 71
 Receitas relativas à construção de ativos próprios 355.364 822.985 – –
 Provisão para créditos de liquidação
  duvidosa, líquida 7 (21.425) (10.012) – –

11.578.725 9.147.872 80 71
Insumos adquiridos de terceiros
 Custo dos produtos, das mercadorias e
  dos serviços vendidos (4.235.266) (3.723.206) – –
 Materiais, energia e serviços de terceiros e outros (1.967.154) (2.036.882) (19.396) (15.077)

(6.202.420) (5.760.088) (19.396) (15.077)
Valor adicionado bruto 5.376.305 3.387.784 (19.316) (15.006)
Depreciação, amortização e exaustão (1.419.560) (1.216.240) (72) (98)
Valor adicionado líquido produzido
 pela Companhia 3.956.745 2.171.544 (19.388) (15.104)
Valor adicionado recebido em transferência
 Resultado da equivalência patrimonial 14 – – (165.578) (34.443)
 Receitas financeiras 25 1.286.516 700.561 39.286 43.270

1.286.516 700.561 (126.292) 8.827
Valor adicionado a distribuir 5.243.261 2.872.105 (145.680) (6.277)
 Pessoal 28 960.824 857.270 3.070 6.981
  Remuneração direta 780.884 699.326 597 4.527
  Benefícios 139.631 119.615 1.877 1.808
  F.G.T.S. 40.309 38.329 596 646
 Impostos, taxas e contribuições (630.961) (139.808) (70.243) (13.161)
  Federais (463.445) (94.872) (70.406) (13.301)
  Estaduais (172.534) (48.179) – –
  Municipais 5.018 3.243 163 140
 Remuneração de capitais de terceiros 5.765.329 2.386.341 152.114 56.138
  Juros e variações cambiais passivas 5.684.394 2.291.309 149.149 53.231
  Aluguéis 80.935 95.032 2.965 2.907
 Remuneração de capitais próprios (851.931) (231.698) (230.621) (56.235)
  Prejuízo do exercício (230.621) (56.235) (230.621) (56.235)
  Participação dos acionistas não controladores 
   no prejuízo retido dos exercício (621.310) (175.463) – –

5.243.261 2.872.105 (145.680) (6.277)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Social) no Ministério da Saúde, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, em cumpri-
mento ao art. 34 da Lei 12.101/09, sendo que ainda não foi julgado até a data 
de aprovação dessas demonstrações fi nanceiras. O CEBAS esteve válido 
durante todo o exercício de 2.015, por determinação do art. 3º, § 3º, do Decreto 
n. 2.536/98, revogado pelo Decreto 7.237/10, que previu: “Art. 8º. O pro-
tocolo dos requerimentos de renovação servirá como prova da certifi cação 
até o julgamento do processo pelo Ministério competente”. A Pró-Saúde 
atende os requisitos constitucionais e legais referentes à concessão e reno-
vação do CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade em relação a impostos. 

(b) Apresentação da cota patronal: A cota patronal está demonstrada em 
contas de Despesas no grupo de “Ordenados e Encargos” e a respectiva 
isenção em conta retifi cadora do mesmo grupo, não afetando o resultado do 
exercício. (c) Ganhos ou perdas e riscos potenciais: A cota patronal do 
INSS registrada em contas de resultado não potencializa qualquer ganho 
ou perda, excetuando-se a desoneração da contribuição de seus custos e 
despesas operacionais que lhe atribui maior efi ciência no desenvolvimento 
de suas atividades. 22. Contribuições Sociais Usufruídas: Para fi m úni-
co e exclusivo de divulgação, as contribuições sociais usufruídas foram:

Descrição 2.015 2.014
Contribuição para o Financiamento 
 da Seguridade Social 846.729 307.658
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - -
 846.729 307.658
23. Pacientes Atendidos: A entidade prestou serviços apenas ao S.U.S. 
(Sistema Único de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 que determi-
na o percentual mínimo de atendimento a pacientes S.U.S. em 60%, para 
fi ns de gratuidade.

Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente 

Jocelmo Pablo Mews
Diretor Geral da Pro-Saúde

Miguel Paulo Duarte Neto 
Diretor Administrativo Financeiro da Pró-Saúde

Pedro Campos Braga Filho
Diretor Geral da Unidade

Hosano de Lima Saraiva Filho
Contador do Hospital - CRC: 010.701/O-0

David Martins Ferreira
Contador geral - CRC: SP 195.413/O-2
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