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É com grande satisfação que

apresentamos os resultados obtidos em 2003 

– ano do 5º aniversário da Elektro -, no qual 

conseguimos ter expressivo desempenho 

operacional e mantivemos a preocupação 

com a Segurança no dia-a-dia de todos os 

nossos colaboradores.

Em 2003, concluímos investimentos 

necessários para o atendimento de nossos 

consumidores. Expandimos a rede de 

distribuição, investimos em tecnologia nas 

nossas subestações e ligamos 70 mil clientes, 

sendo 3,8 mil dentro do Programa

de Universalização do Governo Federal.

Conquistamos ainda certificações e prêmios, 

como a ISO 9001 versão 2000, a ISO 14001,

o Prêmio Procel conferido pela Eletrobrás e o 

Prêmio Fiesp de Eficiência Energética na 

Indústria, que revelam a excelência da Elektro 

na prestação de serviços. Tudo isso com o 

objetivo único de atender bem os nossos  
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1,8 milhão de clientes, fornecendo a eles energia com 

qualidade e segurança.

Tivemos, ainda em 2003, um aumento na geração 

operacional de caixa, com um EBITDA ajustado da

ordem de R$ 527,2 milhões, o melhor da história da 

Elektro. O faturamento bruto atingiu mais de

R$ 2,4 bilhões, 22,8% superior ao do ano anterior.

E o lucro líquido foi de R$ 357,3 milhões, revertendo

a situação de prejuízo do exercício de 2002. 

Os resultados operacionais, a geração de caixa e as 

renegociações de dívida intercompanhia, efetuadas

nos últimos dois anos, permitem-nos ter a tranqüilidade 

necessária para cumprirmos nosso programa de 

investimentos na rede de distribuição. Em 2003, 

investimos R$ 140 milhões, totalizando mais de

R$ 620 milhões desde a privatização em julho de 1998.

Conquistamos em 2003, mais uma vez, a expressiva 

marca de 365 dias consecutivos sem acidentes com 

afastamento. E, como não podia ser diferente, a meta 

acidente zero continua.

Iniciamos o ano de 2004 com a perspectiva de 

retomada do crescimento da economia, o que poderá 

proporcionar um aumento em nossas vendas. Estaremos 

ainda focando fortemente nos resultados operacionais, 

principalmente no gerenciamento dos custos e nos 

investimentos na manutenção e ampliação de nossa 

rede de distribuição.

O atendimento a mais de 5,3 milhões de pessoas

impõe-nos um desafio diário, mas o histórico de 

realizações da Elektro nestes últimos cinco anos, aliado

a uma equipe altamente comprometida e competente, 

possibilita-nos prever o contínuo sucesso nesse 

atendimento.

Agradecemos a colaboração e a confiança 

demonstradas por nossos clientes, fornecedores, 

instituições financeiras, órgãos governamentais, 

acionistas e, em especial, por nossos colaboradores.
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Dezessete de julho de 1998. Saía de

cena a distribuidora Cesp e surgia

a Elektro. Uma empresa que já nascia com 

a pretensão de ser líder no mercado de 

energia brasileiro. Uma liderança que tem 

sido conquistada a cada dia.

Há pouco mais de cinco anos, a Elektro 

vem criando uma estrutura muito forte, 

cuja grande base são seus colaboradores. 

São mais de 2 mil funcionários 

capacitados que fazem desta empresa

o que ela é hoje: auto-sustentável, com 

um olhar sempre no futuro.

E essa visão mais adiante pode ser 

constatada desde o princípio. 

A Elektro foi a primeira empresa a 

enxergar a importância de ter uma área 

Regulatória, o que a faz líder nas 

discussões nacionais referentes ao setor 

de energia.
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A competência de seus colaboradores 

operacionais – técnicos, teleoperadores

e eletricistas – é outro ponto forte da Elektro.

Aliás, a centralização de muitas atividades, 

como o atendimento aos clientes na Sede 

Corporativa em 2001, foi um ganho para

o desempenho da Elektro e, principalmente,

para os clientes, que contam hoje com muito 

mais agilidade no atendimento de ocorrências.

Os indicadores mostram muito bem isso.

Sempre superando as expectativas.

O racionamento em 2001 foi uma prova de

fogo, vencida com muito sucesso pela empresa. 

Apesar da redução do mercado consumidor, em 

nenhum momento a Elektro deixou de investir

na expansão e melhoria do seu sistema elétrico. 

Os problemas que afetaram a sua controladora

também não foram suficientes para fazer com 

que a Elektro esmorecesse. Com a força conjunta  

de seus colaboradores, a empresa teve vida 

própria, nunca deixando o seu principal negócio 

de lado: fornecer energia com qualidade

e segurança.

Os colaboradores da Elektro colocam isso em 

prática todos os dias. Há um comprometimento 

de todos, inclusive da alta direção. Desde

a compra de materiais até a performance dos 

eletricistas em campo, em tudo está embutido

o principal valor da empresa: a Segurança.

A Elektro é uma companhia que prima pela 

Segurança, estendendo essa importância

a fornecedores, clientes e contratadas. 

Cinco anos se passaram. Uma história não muito 

longa, mas a empresa já tem o que contar.
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O resultado financeiro da Elektro 

apresentou vários destaques em 2003.

O faturamento bruto de R$ 2,4 bilhões,

o resultado operacional da empresa de

R$ 250,3 milhões e a geração operacional 

de caixa, expressa pelo EBITDA ajustado,

de R$ 527,2 milhões são alguns deles.

Os principais motivos para o alcance 

destes números foram a retomada do 

mercado consumidor, após os efeitos do 

Programa de Racionamento em 2001

e início de 2002, e a revisão tarifária pela 

qual a empresa passou. A Aneel (Agência 

Nacional de Energia Elétrica) reconheceu 

grande parte da estrutura dos custos

da empresa, concedendo um 

reposicionamento tarifário de 27,93%, 

dos quais 20,25% foram aplicados em 

27 de agosto de 2003. O restante será 

repassado à tarifa nos próximos três anos.
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Investimentos (R$ milhões)
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O lucro líquido da empresa ficou em 

R$ 357,3 milhões, revertendo a situação de 

prejuízo registrada em 2002 (R$ 939,8 milhões). 

Resultado que foi influenciado pela valorização 

do Real sobre as dívidas da Elektro denominadas 

em Dólar.

Em 2003, foram investidos R$ 140 milhões, 

sendo que 55% deste total foi destinado à 

expansão, melhoria e preservação do sistema 

elétrico para possibilitar a contínua ligação de 

novos clientes. 

Desde a privatização da Elektro, a empresa já 

investiu mais de R$ 620 milhões para atender

1,8 milhão de clientes. 

As vendas de energia a clientes finais atingiram 

10.504 GWh no ano passado, com destaque para 

o crescimento nas classes Residencial (4,9%), 

Comercial (5%) e Rural (4%).
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Faturamento Bruto* (R$ bilhões)

2,0

2,4

2,0

2001 2002 2003

Geração Operacional de Caixa* (R$ milhões)(1)

309,6

527,2

148,5

2001 2002 2003

  *  Racionamento entre jun/2001 e fev/2002
(1) Expressa pelo EBITDA ajustado





A modernização de instalações e a 

implementação de tecnologias de ponta 

foram também a marca deixada pela 

Elektro em 2003.

Com duas metas a serem perseguidas – 

proporcionar conforto e qualidade de vida 

aos colaboradores e atender bem seus 

clientes –, a Elektro inaugurou a Regional 

de Atibaia em uma área de quase 10 mil 

metros quadrados, onde trabalham hoje 

mais de 100 colaboradores. 

A nova CSR (Central de Serviço de Rede) 

de Dracena também não foi diferente.

Os colaboradores ganharam um espaço 

confortável, dentro de todos os padrões 

de segurança e qualidade de vida.

Isso sem contar com a modernização em

20 CSRs espalhadas por toda a área de 

concessão, ao longo do ano.
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A renovação de 30% da frota foi um outro grande 

marco da Elektro. A empresa investiu mais de

R$ 11 milhões na compra de 225 novos veículos.

Testados ergonomicamente e adaptados com 

carrocerias especiais, os novos veículos 

proporcionam bem-estar a seus colaboradores 

e um melhor atendimento aos seus clientes.

Os passos dados para implementar a mais alta 

tecnologia foram outro ponto forte da Elektro.

O lançamento da versão mais inovadora do SAP, 

Enterprise, foi um ganho de agilidade para todos 

os processos da empresa, a primeira do setor 

elétrico no mundo a contar com essa tecnologia.

A implementação do Elektrolog facilitou

o dia-a-dia dos colaboradores que compram 

diariamente materiais pela Internet. Já o 

lançamento da Agência Virtual ajudou a otimizar

o tempo dos clientes. Imprimir a conta ou pagá-la 

pela Internet foram duas facilidades 

proporcionadas em 2003 aos consumidores

da Elektro.

Modernização e tecnologia: um olhar da Elektro 

sempre no futuro para melhor atender

a todos. 

15





A superação na qualidade do fornecimento 

de energia em comparação às exigências da 

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) 

sempre foi primordial para a Elektro.

Mas em 2003 essa superação foi ainda 

maior. A empresa teve o menor

FEC (Freqüência Equivalente de Interrupção 

por Consumidor) de toda a sua história.

Os clientes da Elektro tiveram, em média, 

7,72 interrupções no fornecimento ao 

longo do ano. Um resultado bastante 

relevante quando comparado

ao padrão da Aneel, de 8,20.

Já o DEC (Duração Equivalente de 

Interrupção por Consumidor) ficou no 

patamar de 9,83 horas, melhor também do 

que o padrão da Aneel (10,05 horas).

O desempenho operacional mais uma vez 

mostra a preocupação da Elektro quanto ao 
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Padrão

ANEEL

2003

10,05

excelente atendimento a seu cliente.

Os investimentos em manutenção e expansão do 

sistema atingiram R$ 77 milhões em 2003.

Além disso, o aumento de potência instalada foi 

destaque nas regiões de Cabreúva e Igaratá. As 

duas subestações construídas já são totalmente 

digitalizadas, ou seja, todas as operações são 

controladas à distância pelo Centro de Operações 

de Distribuição (COD), em Campinas. Um 

investimento de R$ 10 milhões.

Esse processo de digitalização é tão importante

para o atendimento ao cliente e para o 

desempenho operacional na Elektro, que cinco 

subestações existentes também foram digitalizadas 

em 2003: Itanhaém I, Atibaia, Franco da Rocha, Rio 

Claro II e Rio Claro III.

A Elektro está sempre em busca de melhorar

a confiabilidade do sistema elétrico. Por isso, seus 

mais de 1 mil eletricistas não medem esforços

para alcançar este objetivo.
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DEC - Duração Equivalente de Interrupção
por Consumidor (horas)

2003

9,839,56*9,86
9,41

10,96

9,56

20022001200019991998

FEC - Freqüência Equivalente de Interrupção 
por Consumidor (interrupções)

1999 Padrão

ANEEL

2003

7,72

8,20
7,90*

8,228,578,92

7,89

200220012000 20031998

(*) Os indicadores de 2002 não consideram o blackout ocorrido em janeiro daquele ano, nem os atípicos vendaval e tempestade ocorridos em setembro de 
2002. Caso considerados, os indicadores DEC e FEC seriam 11,97 e 8,96, respectivamente.





No ano de 2003, a excelência da Elektro 

em suas operações mais uma vez foi 

reconhecida. A conquista da ISO 14001

é um exemplo disso. A busca pela 

proteção ao meio ambiente levou

a Elektro a conquistar esta tão importante 

certificação, com parâmetros 

internacionalmente aceitos, em duas de 

suas subestações: Caieiras e Bertioga III. 

Um trabalho complexo que envolveu 

colaboradores de muitas áreas de toda

a empresa.

Os prêmios na área de Eficientização 

Energética foram também uma prova da 

excelência que a Elektro busca.

O Prêmio Procel de Eficiência Energética, 

conferido pela Eletrobrás, foi dado pelo 

conjunto de projetos realizados em 2002, 

nas áreas industrial, educacional, de 

serviço público e de iluminação pública.
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A conquista do primeiro e terceiro lugares no 

Prêmio Fiesp de Eficiência Energética na

Indústria foram mais dois exemplos do 

reconhecimento do trabalho feito pela Elektro, 

sempre em busca da otimização dos recursos 

para seus clientes.

A área de Logística também não ficou de fora

da premiação. O Prêmio de Logística reafirmou 

tudo que tem sido feito ao longo dos últimos 

cinco anos: uma melhora em todas as etapas

do processo, da armazenagem e do transporte

à distribuição de todos os materiais. Um feito 

somente conquistado com uma terceirização 

inteligente e exemplar da área.

A obtenção de mais uma certificação para

a Central de Atendimento Telefônico (CAT),

a ISO 9001 versão 2000, mostrou que a Elektro 

prioriza cada vez mais não só a qualidade

no atendimento a seus clientes, mas também

o tratamento e a divulgação dos indicadores 

técnicos e comerciais.

 

Todas estas conquistas mostram o que a Elektro 

faz em prol da comunidade que atende.
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Nos últimos 5 anos de história, a Elektro 

sempre teve como valor número 1

a Segurança. E a maior prova disso em 

2003 foi que a empresa foi signatária da 

Convenção Coletiva de Segurança

e Saúde no Trabalho do Setor Elétrico do 

Estado de São Paulo. Uma convenção que 

estipula regras rígidas no que diz respeito

à Segurança, formalizando assim um 

comprometimento da empresa que

 sempre existiu.

O aumento da participação em 

treinamentos no Centro de Excelência 

Elektro mostrou muito bem a 

preocupação da empresa. O número total 

de participações passou de 8,3 mil em 

2002 para 21,6 mil em 2003, um 

crescimento de cerca de 160%, que 

envolveu investimentos de mais de

R$ 2 milhões ao longo do ano.
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O curso Responsável pela Tarefa foi um dos 

destaques. Cerca de 1,4 mil colaboradores 

participaram deste curso que teve como objetivo 

principal mostrar os cinco procedimentos básicos 

e necessários para se executar um bom trabalho, 

com qualidade e segurança.

Treinamentos de Direção Defensiva também 

tiveram grande importância. Em 2003, cerca

de 1,7 mil colaboradores passaram por ele, sendo 

que o resultado pôde ser visto na prática: uma 

redução de 22% no número de acidentes 

com veículos.

A participação na Sipat (Semana Interna

de Prevenção de Acidentes de Trabalho), que teve 

como tema em 2003 Como Vai Você, mostrou 

muito bem o quanto o valor número 1 da 

empresa já faz parte do dia-a-dia de muitos 

colaboradores: cerca de 1 mil estiveram presentes 

em uma das ações promovidas. Um evento que 

contou com a participação maciça das empresas 

contratadas, que também começam a colocar

em prática a Segurança como principal valor.

Toda essa preocupação da Elektro com

a Segurança resultou na conquista em julho

de 2003, pela segunda vez, da marca de um ano 

sem acidentes com afastamento. Acidente zero

é a meta maior, uma marca que será sempre 

perseguida pela empresa.
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Treinamentos (Número de participações)

2003

2002

21,6 mil

8,3 mil





Proporcionar qualidade de vida a seus 

colaboradores é uma prioridade da 

Elektro. Tanto que, em 2003, 98% dos 

empregados passaram pelos exames 

médicos periódicos. 

Mas o exame não ficou somente na 

teoria. Os resultados foram usados para

a orientação individual. O número de 

obesos foi reduzido em 6% e o de 

pessoas com colesterol alto, em 8%.

Um amplo Programa Antitabagismo foi 

outra forma que a Elektro encontrou para 

melhorar a qualidade de vida de seus 

colaboradores. Palestras e orientações 

diminuíram em 15% o número de 

fumantes na empresa e em 18% o 

número de cigarros consumidos. 

As gestantes também receberam atenção 

especial. Intitulado Só para Mulheres,
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o Programa mostrou todos os cuidados 

necessários que devem ser tomados no período 

de gestação, preparando as gestantes para um 

novo momento em suas vidas.

Na própria Sipat (Semana Interna de Prevenção 

de Acidentes de Trabalho), realizada em outubro, 

houve um trabalho de conscientização sobre

os acidentes no lar, no trânsito e no lazer. Um 

evento que mostrou mais uma vez que a Elektro 

se preocupa com o bem-estar de seus 

colaboradores, também fora da empresa.

A ampliação do espaço da academia de ginástica, 

do número de aulas e a compra de novos 

aparelhos foram outros ganhos para os 

funcionários da Elektro, que se reuniram

e participaram de torneios de corrida e de 

campeonatos de futebol. Isso sem contar com

a ginástica laboral, que somou quase 10 mil 

participações ao longo do ano na Sede

e em todas as Regionais.

Apostar na Qualidade de Vida da comunidade

é outro objetivo da empresa. E o Projeto Elektro 

Rédeas cumpre este papel. Foram cerca de

1,9 mil estudantes de 10 cidades que puderam 

participar do projeto, que desperta e desenvolve 

nas crianças competências pessoais para a prática 

da cidadania.
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A Elektro deu um grande passo no que diz respeito 

à Responsabilidade Empresarial Social em 2003:

a criação do Instituto Elektro.

Um Instituto que nasceu para atender

as comunidades onde a empresa está inserida

e para dar suporte a todas as ações sociais

de seus colaboradores.

Sustentado por três fortes pilares –

Desenvolvimento Educacional, Sustentável

e Comunitário –, o Instituto Elektro é independente 

e tem como voluntários os seus próprios 

colaboradores.

Aliás, a Elektro possui um voluntariado muito forte. 

Uma demonstração foi a Campanha do Agasalho 

2003, que teve arrecadação recorde na história da 

empresa: 32 mil peças.

Essa vontade de ajudar o próximo também pôde 

ser observada na primeira edição do Prêmio 

Empreendedor Social Elektro. Quinze projetos

de mais de 130 colaboradores foram inscritos. 

Todos voltados para o bem-estar da sociedade.

Um projeto da Regional de Atibaia foi o vitorioso, 

que se preocupou em desenvolver trabalhos com 

adolescentes da região, uma vez que havia sido 

constatada pelos próprios funcionários a elevada 

incidência de jovens grávidas. Uma amostra do 

potencial voluntariado existente dentro da empresa.

E, em 2003, a preocupação da Elektro com a 

comunidade foi além. Uma parceria com o Poder 

Público ressaltou o quanto a empresa tem um papel 

fundamental na sociedade em que está inserida.

Dois workshops sobre segurança alimentar foram 

promovidos pela empresa e pelo Instituto Pólis para 

representantes municipais do Vale do Ribeira, no 

Estado de São Paulo, área de concessão da Elektro 

que possui o menor IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano). Uma forma que a companhia encontrou 

de contribuir para a formação de políticas públicas 

voltadas ao combate à fome.
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Número de cidades: 228

Área: 121.000 km2

Número de clientes: 1,8 milhão

População: 5,3 milhões

Rede de distribuição: 93.954 km

Postes: 1,6 milhão

Subestações: 120

Linhas de transmissão: 1.360 km

Venda de energia a clientes finais (2003): 10.504 GWh

Faturamento bruto (2003): R$ 2,4 bilhões

Investimento (2003): R$ 140 milhões
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Senhores Acionistas,
De acordo com as determinações legais e estatutárias, apresentamos 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003, 
acompanhados do parecer dos Auditores Independentes.

1. AMBIENTE ECONÔMICO
O ano de 2003 foi marcado pela posse em janeiro do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. A forte 
volatilidade dos mercados financeiros e as inquietações dos agentes 
econômicos associadas ao processo eleitoral brasileiro, observadas 
no segundo semestre de 2002, foram atenuadas com a mudança de 
percepção em relação ao novo governo. A transição política foi 
realizada com tranqüilidade e a política econômica do governo 
anterior foi mantida, no tocante aos compromissos com a 
austeridade fiscal e o controle da inflação.

Como conseqüência, o "risco Brasil" caiu de modo expressivo, o real 
valorizou-se em relação ao dólar norte-americano e as pressões 
inflacionárias foram contidas. Estas melhores condições não 
favoreceram o ritmo da atividade econômica, que ficou estagnado 
em função das elevadas taxas de juros praticadas ao longo do ano.

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), visando 
reduzir o ritmo inflacionário, elevou a taxa básica de juros (Selic) para 
26,5% em fevereiro de 2003 e a manteve neste patamar por três 
meses. Face ao recuo das taxas de inflação, em junho de 2003, o 
Copom iniciou um processo de gradual redução da taxa de juros. O 
corte da taxa Selic acumulou 10 pontos percentuais, no período de 
junho a dezembro de 2003, quando o Copom a fixou em 16,5%.

O real valorizou-se 18,23% em relação ao dólar em 2003. Após uma 
acentuada valorização de 18,72% registrada nos seis primeiros 
meses deste ano, a moeda brasileira praticamente ficou estável ao 
longo do segundo semestre do ano. O "risco Brasil" encerrou 2003 
em 463 pontos-base, 68% abaixo do encerramento de 2002 (1.446 
pontos-base), seguindo uma trajetória de queda desde o início do 
novo governo.

A inflação medida pelo IGP-M e IPCA encerrou 2003, 
respectivamente, em 8,71% e 9,30%, comparada às variações de 
25,31% e 12,53%, respectivamente, registradas em 2002.

A balança comercial apresentou superávit de US$ 24,8 bilhões em 
2003 (US$ 13,1 bilhões em 2002), fruto do aumento substancial das 
exportações (US$ 73,1 bilhões), que cresceram 21,1% em relação ao 
ano anterior, e do impacto da desativação econômica do País ao 
longo do ano sobre as importações (US$ 48,3 bilhões), que 
cresceram apenas 2,2%.

O fluxo dos investimentos estrangeiros diretos no País apresentou 
redução de 38,9% em 2003 (US$ 10,1 bilhões contra US$ 16,6 
bilhões em 2002).

O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou variação negativa de 0,2% 
em relação ao ano anterior (variação positiva de 1,9% em 2002).
A produção industrial brasileira ficou limitada a um crescimento de 
0,3% em 2003. A expansão das exportações e do agronegócio 
compensou o fraco desempenho de setores mais dependentes da 
demanda interna.

Os indicadores econômicos que influenciam os resultados da Elektro 
apresentaram a seguinte evolução:

O desempenho da economia, bem como o comportamento dos 
principais indicadores para o ano de 2004 estão atrelados: (i) às 
ações do Governo para estimular os investimentos através da 
definição de regras regulatórias mais claras para o setor de infra-
estrutura e da continuidade da queda dos juros, (ii) à consolidação 
das reformas tributária e previdenciária e (iii) ao comportamento das 
economias norte-americana e mundial.
 
2. SETOR ELÉTRICO
2.1. Panorama
Os principais fatos que marcaram o setor elétrico em 2003 foram:

• processo de revisão tarifária periódica, previsto nos contratos de
concessão, pelo qual passaram 17 distribuidoras de energia 
elétrica, entre elas a Elektro;

• conclusão das liquidações financeiras das operações de compra e
venda de energia realizadas no Mercado Atacadista de Energia - 
MAE entre setembro de 2000 e dezembro de 2002, no montante 
total de R$ 2,7 bilhões, com exceção dos valores em discussão 
judicial, cobertos por liminares;

• instituição da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), em
janeiro de 2003, cobrada dos agentes que comercializam energia 
com o consumidor final e com o objetivo de promover a 
competitividade de fontes alternativas de energia e a 
universalização do serviço de energia elétrica;

•  início, em março de 2003, do repasse mensal pelas distribuidoras
às geradoras dos recursos referentes à energia livre, arrecadados 

Relatório da Administração

 Indicadores 2003 2002

Taxa de Câmbio R$/US$ (1) 2,8892 3,5333
Desvalorização/(Valorização) Cambial (2) -18,23% 52,27%
CDI Cetip (2)  23,25% 19,11%
IGP-M (2)   8,71% 25,31%
IGP-DI (2)   7,67% 26,41%
TJLP (2)  11,50% 9,87%

(1) Cotação em 31 de dezembro.
(2) Variação acumulada em 2003 e em 2002.
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através da Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE), que entrou 
em vigor em 27 de dezembro de 2001, também visando a 
recuperação: (i) das perdas de receita decorrentes do Programa de 
Racionamento de Energia Elétrica, e (ii) das variações de itens de 
custos não controláveis da parcela A;

• redução de 25% do volume de energia comprada, previsto nos
Contratos Iniciais de Suprimento de Energia, e o conseqüente aumento 
do volume de energia comprada através de contratos bilaterais e de 
negociações no MAE para suprir a demanda da Empresa;

•  criação dos seguintes programas de financiamento às
distribuidoras de energia elétrica pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES: (i) Programa 
Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de 
Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, que visa 
financiar os valores não repassados na revisão tarifária de 2003, da 
Conta de Compensação de Variações de Itens da Parcela A (CVA), 
e (ii) Programa de Apoio à Capitalização de Empresas 
Distribuidoras de Energia Elétrica, com o objetivo de capitalizar as 
empresas, mediante a renegociação de suas obrigações de curto 
prazo junto aos bancos credores; e

• discussões para a implantação de um novo modelo do setor
elétrico: (i) aprovação, pelo Conselho Nacional de Política 
Energética  - CNPE das diretrizes básicas para a implementação do 
modelo, que visa a expansão da oferta de energia através de um 
planejamento centralizado, com base em políticas energéticas 
definidas pelo Ministério de Minas e Energia - MME, e (ii) 
publicação, em 11 de dezembro de 2003, de Medidas Provisórias 
com os comandos legais para a implantação do modelo, que 
foram aprovadas pelo Congresso Nacional, convertidas em lei e 
sancionadas em 15 de março de 2004.

2.2. Revisão Tarifária Periódica
Conforme previsto no Contrato de Concessão, a revisão tarifária 
periódica deve ocorrer a cada quatro anos, iniciando-se no quinto 
ano da concessão, no caso da Elektro em 27 de agosto de 2003. 
Este processo tem a finalidade de reavaliar o equilíbrio econômico-
financeiro da concessão e repassar para os consumidores os ganhos 
de produtividade da concessionária.

O Contrato de Concessão estabelece que as tarifas da Elektro são 
reajustadas anualmente em 27 de agosto de cada ano. O propósito 
dos reajustes tarifários anuais é repassar para as tarifas a variação 
dos custos não-controláveis (Parcela A) bem como reajustar de 
acordo com a inflação (IGP-M) a parcela destinada à cobertura dos 
custos controláveis e remuneração do capital (Parcela B), visando a  
preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária no 
período compreendido entre as revisões tarifárias.
 

Os principais parâmetros utilizados para a revisão tarifária incluem: (i) 
a definição da base de ativos sobre a qual incidirão o custo médio 
ponderado de capital e a taxa de depreciação regulatória, (ii) a 
adoção do método de valor de reposição a valor de mercado para se 
reavaliar esta base, (iii) o nível de custos operacionais adequado para 
a prestação do serviço e (iv) a definição do fator X, índice que 
permite o repasse a clientes finais, nos 3 anos seguintes à revisão 
tarifária, dos ganhos de produtividade previstos das distribuidoras.

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL utilizou um valor 
provisório para a base de remuneração, sobre a qual incidem o custo 
médio ponderado de capital e a taxa de depreciação regulatória. O 
valor definitivo poderá alterar o índice de reposicionamento aplicado 
em agosto de 2003, devendo eventuais efeitos serem refletidos no 
próximo reajuste anual em 27 de agosto de 2004. O fato do valor 
definitivo ainda estar sob análise pela ANEEL, impossibilita a 
avaliação de possíveis impactos para a Elektro.

De acordo com a metodologia definida pela ANEEL, o índice de 
reposicionamento tarifário aplicado em agosto de 2003 foi limitado 
ao índice de reajuste tarifário anual que a empresa teria direito, caso 
tivesse sido praticado neste ano, ficando o restante a ser 
compensado nos reajustes anuais aplicáveis de 2004 a 2006.

O reposicionamento tarifário para a Elektro foi de 27,93%, dos quais 
20,25% foram aplicados em 27 de agosto de 2003, e a diferença de 
7,68 pontos percentuais (correspondentes a R$ 170,4 milhões a 
valores de agosto de 2003) será considerada quando dos reajustes 
anuais nos meses de agosto de 2004 a 2006, precedendo a nova 
revisão tarifária da distribuidora em 2007. O fator X foi de 2,38% e 
será utilizado anualmente nos reajustes tarifários, como índice 
redutor do IGP-M a ser aplicado na Parcela B, de 2004 a 2006.

O fator X ainda poderá ser alterado em função: (i) da avaliação da 
empresa pelos consumidores no Índice ANEEL de Satisfação do 
Consumidor (IASC) em 2003, e (ii) do cálculo de correção do 
componente "mão-de-obra" dos custos gerenciáveis das empresas. 
A ANEEL conduziu Audiência Pública para a definição da 
metodologia de cálculo e aplicação do fator X em 5 de fevereiro de 
2004, cujo resultado definitivo ainda não está disponível.

Em atendimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 116, de 4 
de abril de 2003, o valor da CVA da Elektro, calculado em R$ 101,0 
milhões não foi incorporado às tarifas em 27 de agosto de 2003, 
mas postergado por doze meses. O referido valor está sendo 
financiado à Elektro através de empréstimo do BNDES, com o 
objetivo de compensar o efeito financeiro deste adiamento (vide 
item 3.4 d).
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Adicionalmente, as tarifas tiveram um incremento de 0,46%, 
referente aos custos administrativos incorridos durante o Programa 
Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica (PERCEE), 
percentual este que será excluído das tarifas no próximo reajuste 
tarifário.

2.3. Mercado Atacadista de Energia (MAE)
As transações "spot" de compra e venda de energia e as recompras 
das sobras líquidas dos contratos iniciais de suprimento de energia 
são liquidadas pelo MAE. A liquidação é realizada por diferença e 
os pagamentos são feitos líquidos dos Encargos de Serviço de 
Sistema (ESS).

As transações realizadas no MAE entre setembro de 2000 e 
dezembro de 2002, não só da Elektro, mas de todos os agentes, 
passaram por atrasos em sua liquidação. O montante que representa 
a diferença entre as operações de compra e venda de energia 
realizadas pela empresa durante o referido período foi de R$ 171,1 
milhões (saldo em 31 de dezembro de 2002).

A ANEEL, através da Resolução nº 763 de 20 de dezembro de 2002, 
determinou que 50% das transações realizadas no MAE entre 
setembro de 2000 e dezembro de 2002 fossem liquidadas (o que 
ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2003) e que o saldo 
remanescente, correspondente aos 50% não liquidados, fossem 
liquidados após a conclusão de auditoria realizada pelo MAE. Este 
processo foi concluído em julho de 2003, resultando em um 
acréscimo de R$ 6,6 milhões no montante total das transações.

Descontando-se os valores de ESS (R$ 43,9 milhões) o saldo líquido a 
receber referente às transações realizadas entre setembro de 2000 e 
dezembro de 2002 foi de R$ 133,8 milhões.

Com a liquidação destas operações a partir de dezembro de 2002, 
foram apropriados juros e multas no montante de R$ 1,7 milhão para 
os casos de inadimplência, sendo que a Elektro recebeu R$ 103,9 
milhões até o encerramento do ano. Resta ainda receber R$ 31,6 
milhões, incluindo juros e multas, que estão divididos da seguinte 
forma: (i) R$ 21,9 milhões referentes a liquidações junto ao MAE 
suspensas por decisões liminares, (ii) R$ 6,3 milhões foram 
negociados para pagamento de forma parcelada, e (iii) R$ 3,4 
milhões estão inadimplentes. As medidas legais cabíveis estão sendo 
tomadas e a expectativa da empresa é receber os valores referentes a 
liminares e inadimplência no longo prazo.

Ao longo do ano de 2003, as transações "spot" de compra e venda 
de energia realizadas pela Elektro no MAE registraram o valor a pagar 
de R$ 9,5 milhões. Deste montante, no encerramento do exercício, 
os saldos a pagar eram de R$ 0,2 milhão e R$ 1,5 milhão referentes à 
compra de energia e ao ESS, respectivamente. As liquidações destas 
transações ocorreram em janeiro e fevereiro de 2004.

2.4. Acordo Geral do Setor Elétrico
Em conseqüência dos severos impactos do racionamento de energia 
para o setor elétrico, em dezembro de 2001, o Governo Federal, as 
distribuidoras e as geradoras de energia elétrica concluíram 
negociações que vieram a resultar na Lei nº 10.438, sancionada em 
26 de abril de 2002, base para a assinatura, em 4 de julho de 2002, 
do Acordo Geral do Setor Elétrico.

Os saldos de curto e longo prazo decorrentes do Acordo Geral do 
Setor Elétrico registrados pela Elektro em 31 de dezembro de 2003 e 
2002 foram:

a) Recuperação das Perdas de Receita decorrentes do Programa 
de Racionamento de Energia Elétrica
A recuperação das perdas decorrentes do programa de 
racionamento de energia elétrica iniciou-se em janeiro de 2002, com 
término previsto para junho de 2006. Considerando-se a 
amortização no montante de R$ 61,0 milhões e a correção pela taxa 
Selic no montante de R$ 35,8 milhões, aplicáveis em 2003, o saldo 
das receitas a recuperar totalizou R$ 148,8 milhões em 31 de 
dezembro de 2003, registrando uma redução de R$ 25,2 milhões em 
relação ao ano anterior.

Relatório da Administração

 Valores em R$ milhões

(=) Saldo das contas a receber em
 31 de dezembro de 2002 171,1
Ajuste decorrente da nova contabilização do MAE
 entre set/00 e dez/02 6,6
Encargos de Serviço de Sistema (ESS) entre set/00 e dez/02 (43,9)
Multas incidentes sobre os valores liquidados 1,7
Valor recebido até 31 de dezembro de 2003
 referente ao período de set/00 e dez/02 (103,9)
(=) Saldo das contas a receber em
 31 de dezembro de 2003 31,6
Compras e vendas "spot" realizadas em 2003 e não liquidadas (0,2)
Encargos de Serviço de Sistema (ESS) sobre as transações
 não liquidadas (1,4)
(=) Valor Líquido a receber 30,0

 Valores em R$ milhões

Acordo Geral do Setor Elétrico 31/dez/2003 31/dez/2002
a) Recuperação das Perdas de Receita
 decorrentes do Programa de
 Racionamento de Energia Elétrica 148,8 174,0
b) Energia Livre 111,4 101,9
c) Variações de Itens de Custos não
 Controláveis - Parcela A 90,0 72,6
d) Conta de Compensação de Variações
 de Itens da Parcela A - CVA 102,7 76,3
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b) Energia Livre
O repasse de energia livre às geradoras iniciou-se em março de 
2003, com término previsto para outubro de 2006. O saldo referente 
à energia livre em 31 de dezembro de 2003 atingiu R$ 111,4 
milhões, um aumento de R$ 9,5 milhões no ano, decorrente: (i) da 
amortização no montante de R$ 30,6 milhões, (ii) da correção 
monetária pela taxa Selic no montante de R$ 17,7 milhões, (iii) do 
aumento de R$ 9,0 milhões no montante a ser repassado às 
geradoras de energia, conforme definido na Resolução ANEEL nº 89, 
de 25 de fevereiro de 2003, referente à inclusão dos valores de PIS, 
COFINS, CPMF, taxa de fiscalização da ANEEL e percentual destinado 
à pesquisa e desenvolvimento incidentes sobre os valores de energia 
livre e (iv) da Resolução Normativa ANEEL nº 1, de 12 de janeiro de 
2004, que ratificou o valor homologado pela Resolução ANEEL nº 
483, de 29 de agosto de 2002, referente à energia livre, passando o 
valor total a ser repassado pela Elektro de R$ 101,9 milhões para
R$ 115,3 milhões, a valores de 28 de fevereiro de 2002, resultando 
em um acréscimo do valor em dezembro de 2003 de R$ 13,4 milhões 
corrigidos pela Selic.

c) Variações de Itens de Custos não Controláveis - Parcela A
O saldo apurado pela Elektro em 31 de dezembro de 2003, referente 
às variações acumuladas dos custos dos itens não controláveis da 
Parcela A, para o período de 1º de janeiro a 25 de outubro de 2001, 
totalizou R$ 90,0 milhões, um acréscimo de R$ 17,4 milhões em 
relação ao ano anterior, devido à correção pela taxa Selic. A 
recuperação deste saldo, conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 
1, de 12 de janeiro de 2004, deverá ser feita imediatamente após a 
conclusão da recuperação das perdas decorrentes do racionamento e 
do repasse da energia livre, por mecanismo semelhante ao da RTE, e 
é estimada pela Elektro para ocorrer no período entre outubro de 
2006 e outubro de 2007.

d) Conta de Compensação de Variações de Itens da Parcela A - CVA
O saldo da CVA, reconhecido a partir de 28 de julho de 2002, 
apresentou aumento de R$ 26,4 milhões no ano, atingindo R$ 102,7 
milhões em 31 de dezembro de 2003, resultado, principalmente, da 
correção monetária pela taxa Selic de R$ 15,8 milhões.

O prazo de repasse dos valores da CVA ao reajuste tarifário anual 
das distribuidoras de energia elétrica foi alterado pela Portaria 
Interministerial nº 116, de 4 de abril de 2003. De acordo com a 
portaria, as variações ocorridas entre agosto de 2002 e julho de 
2004 serão repassadas nos 24 meses subseqüentes ao reajuste 
tarifário de agosto de 2004.

Em decorrência da postergação do repasse da CVA às tarifas de 
energia, o Governo Federal, através da Medida Provisória nº 127, de 
4 de agosto de 2003, convertida na Lei nº 10.762, sancionada em 
11 de fevereiro de 2003, criou o Programa Emergencial e 
Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de

Distribuição de Energia Elétrica. Este programa visa financiar os 
valores da CVA não repassados na revisão tarifária de 2003, 
através de empréstimo concedido às distribuidoras pelo BNDES.

O saldo da CVA financiado para a Elektro é de R$ 91,4 milhões, 
já homologado pela ANEEL e atualizado até 27 de agosto de 
2003. A liberação deste montante ocorre em três parcelas. Já 
foram liberadas duas parcelas do montante financiado: R$ 47,8 
milhões em 25 de novembro de 2003 e R$ 29,7 milhões em 13 
de fevereiro de 2004, totalizando o equivalente a 80% do valor 
original homologado. A terceira parcela (20%) está prevista para 
ser liberada em maio de 2004. Todas as parcelas recebidas são 
corrigidas pela taxa Selic desde 27 de agosto de 2003 até a data 
de cada liberação.

2.5. Empréstimo Emergencial do BNDES
Os termos do Acordo Geral do Setor Elétrico estabeleceram o 
empréstimo emergencial do BNDES às distribuidoras de energia 
para o financiamento de até 90% das perdas de receita 
decorrentes do racionamento de energia elétrica e dos custos dos 
itens não controláveis da Parcela A ocorridos no período de 1º de 
janeiro a 25 de outubro de 2001.

O saldo deste empréstimo atingiu R$ 153,8 milhões em 31 de 
dezembro de 2003, representando uma redução de R$ 39,3 
milhões no ano. Esta variação deve-se às amortizações no 
montante de R$ 81,1 milhões, e à contabilização de encargos 
financeiros incidentes, no montante de R$ 41,8 milhões.

2.6. Novo Modelo do Setor Elétrico
Desde a posse do atual Presidente da República no início de 
2003, o governo vem afirmando sua intenção de reformar o 
modelo institucional do setor de energia elétrica, com destaque 
para: (i) a criação de uma entidade responsável pelo 
planejamento do setor, (ii) a obrigatoriedade das distribuidoras 
adquirirem 100% dos seus requisitos de energia por meio de 
leilões, de forma regulada, (iii) a criação de mecanismos para 
garantir a expansão da oferta e (iv) a aquisição da energia das 
usinas existentes a preços inferiores ao custo marginal de 
expansão, com vistas à modicidade tarifária.

A intenção do governo é que a contratação de energia pelas 
distribuidoras para início de suprimento em 2005 já se faça sob a 
égide das regras do novo modelo setorial (exceção feita aos 
contratos existentes e à Itaipu). Em 26 de junho de 2003, foi 
editado o Decreto nº 4.767 que estabeleceu que as compras de 
energia das distribuidoras por meio de leilões de compra ou de 
aditivos aos contratos iniciais terão vigência limitada a 31 de 
dezembro de 2004. Dessa forma, até que seja implantado o novo 
modelo, as distribuidoras ficaram sem a possibilidade de fazer 
compras diretas de energia para o período a partir de 2005.
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Em julho de 2003, o CNPE aprovou o Relatório "Proposta de Modelo 
Institucional do Setor Elétrico," contendo uma descrição do novo 
modelo pretendido, embora ainda sem tratar da transição do modelo 
atual para o novo.

Após contribuições dos agentes e associações de classe, bem como 
críticas veiculadas na imprensa, o governo reviu em parte a proposta 
inicial e, em 11 de dezembro de 2003, foi divulgado o Relatório 
"Modelo Institucional do Setor Elétrico," contendo as linhas gerais do 
modelo que o governo pretende implementar. Na mesma data, o 
governo editou as Medidas Provisórias nº 144 e nº 145, com os 
comandos legais para a sua implantação. Ambas as medidas provisórias 
foram aprovadas pelo Congresso Nacional, convertidas nas Leis nº 
10.848 e 10.847, respectivamente, e sancionadas em 15 de março de 
2004.

As leis contêm apenas comandos gerais, remetendo o detalhamento do 
novo modelo à regulamentação posterior, via decretos, portarias e 
resoluções, em conformidade com o conteúdo do Relatório "Modelo 
Institucional do Setor Elétrico," cujos pontos principais são:

• a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
administrará dois ambientes de contratação de energia, um regulado 
(ACR) e um livre (ACL);

• as distribuidoras terão de adquirir a totalidade das suas
necessidades de energia no ambiente de contratação regulado, por 
meio de licitações;

• o crescimento projetado do mercado das distribuidoras deverá
ser contratado de usinas a serem implantadas futuramente ("energia 
nova"), em licitações de compra com 3 e 5 anos de antecedência ao 
início do suprimento. Tais contratos terão prazos de duração de 15 a 
35 anos;

• a contratação da energia das usinas existentes ("energia velha")
pelas distribuidoras será feita inicialmente de acordo com mecanismo 
de transição ainda insuficientemente detalhado, com prazos de 
duração de 5 a 10 anos. À medida que estes primeiros contratos 
atinjam seu vencimento, estes volumes de energia poderão ser 
novamente contratados pelas distribuidoras, em licitações efetuadas 
no ano imediatamente anterior ao início do suprimento;

• as distribuidoras estarão sujeitas a penalidades no caso de
insuficiência de contratação para atender seu mercado anual e não 
poderão repassar às tarifas os custos de compra de energia que 
excederem em mais de 3% o mercado realizado;

• os consumidores livres e comercializadores participarão do
ambiente de contratação livre, que terá regras muito semelhantes às 
do atual MAE. Os consumidores livres serão obrigados a contratar a 
totalidade das suas necessidades de energia;

• poderão optar por se tornar consumidores livres aqueles com
demanda igual ou superior a 3 MW, em qualquer nível de 
tensão. Para fazer esta opção, deverão informar previamente a 
sua distribuidora conforme os seguintes prazos: 1 ano de 
antecedência os consumidores com demanda entre 3 e 5 MW, 2 
anos de antecedência aqueles com demanda entre 5 e 10 MW e 
3 anos de antecedência os com mais de 10 MW. O retorno para 
o regime de tarifa regulada, como cliente cativo, está 
condicionado à notificação à distribuidora com 5 anos de 
antecedência;

• será instituída a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, que será
responsável pelos estudos de planejamento da expansão de 
geração e transmissão, sendo que o planejamento da rede básica 
terá caráter determinativo. Também será responsável, com base 
no crescimento agregado projetado do mercado das 
distribuidoras, por indicar um conjunto de usinas para licitação;

• os planos de expansão do setor serão objeto de audiências
públicas antes de sua aprovação pelo CNPE, e serão efetuados 
com base em metodologia estabelecida em procedimentos de 
planejamento homologados pela ANEEL;

• será instituído o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico -
CMSE, que fará o acompanhamento das condições de 
atendimento ao mercado com um horizonte de 5 anos, e 
recomendará ao MME medidas para restabelecer a segurança do 
suprimento sempre que necessário;

• a governança do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS
será alterada de forma a aumentar a participação de 
representantes do governo em sua direção; e

• as distribuidoras com carga anual superior a 300 GWh não
poderão desenvolver atividades de geração, transmissão e 
comercialização de energia para consumidores livres. As 
distribuidoras que detêm ativos de geração e transmissão 
deverão ser desverticalizadas. Porém estarão permitidos 
empréstimos entre afiliadas para aplicação no serviço público de 
energia elétrica.

Pelo fato da regulamentação ainda não estar suficientemente 
detalhada, é prematuro avaliar os possíveis impactos do novo 
modelo para as operações da Elektro.

3. DESEMPENHO COMERCIAL
3.1. Vendas de Energia - Clientes Finais
A Elektro forneceu 10.503,9 GWh de energia a seus clientes finais 
em 2003, o mesmo patamar do ano anterior.

Relatório da Administração
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As vendas de energia a clientes finais registraram nos dois 

primeiros meses de 2003 um crescimento de 9,4% em relação 

a igual período de 2002, quando as vendas de energia ainda 

refletiam os efeitos causados pelo programa de racionamento 

de energia elétrica. A comparação dos meses de março a 

dezembro de 2003 com o mesmo período de 2002, apresenta 

redução de 2,2% nas vendas de energia a clientes finais, 

influenciada, principalmente, pelo desempenho da classe 

industrial.

A redução de 5,3% nas vendas para a classe industrial registrada no 
encerramento de 2003 em relação ao ano anterior, deve-se, 
principalmente, à saída de clientes livres da Elektro. O baixo ritmo da 
atividade econômica e o excesso de oferta de energia possibilitaram 
oportunidades para estes clientes comprarem energia a custos mais 
baixos. Desconsiderando-se o efeito da saída destes clientes, as 
vendas de energia para a classe industrial e para clientes finais teriam 
apresentado, respectivamente, um crescimento de 2,2% e 3,1% em 
2003 em relação a 2002.

Parte substancial dos clientes livres que deixaram a Elektro 
apresentava margem operacional negativa. A saída destes clientes, 
embora tenha representado um decréscimo nas vendas da empresa, 
impactaram positivamente a sua margem.

Adicionalmente, a Elektro recebe dos clientes livres, que saíram de sua 
base de consumidores, tarifa pelo uso do sistema de distribuição de 
energia elétrica. Esta receita acumulou o montante de R$ 29,9 milhões 
em 2003, comparada com R$ 9,0 milhões registrados no ano anterior. 
As tarifas de uso do sistema de distribuição são definidas pela ANEEL.

As vendas para a classe residencial apresentaram aumento de 4,9% em 
2003 em relação a 2002, resultado do crescimento de 1,8% no 
consumo por domicílio e da ligação de 45,9 mil novos clientes 
residenciais ao longo de 2003.

As demais classes de consumo da Elektro apresentam em conjunto um 
crescimento de 3,0% em 2003 em relação ao ano anterior, influenciado, 
principalmente, pelas classes poder público, comercial e rural.

Vendas de Energia a Clientes Finais (GWh) 1998/2003

19991998*
* 7 meses (jun/dez).

2000 2001 2002 2003

10.767

6.407

11.215
9.916

10.550 10.504

 VENDAS DE ENERGIA

 GWh R$ Milhões

 Classes de Consumo 2003 2002 Var. % 2003 2002 Var. %

Residencial 2.712,2 2.585,9 4,9% 824,3 659,5 25,0%

Industrial 4.667,8 4.930,9 -5,3% 762,3 675,6 12,8%

Comercial 1.145,2 1.091,2 5,0% 327,5 268,2 22,1%

Rural 670,1 644,1 4,0% 107,2 89,3 20,1%

Poder Público 208,6 193,2 8,0% 57,5 45,2 27,4%

Iluminação Pública 371,0 360,6 2,9% 65,4 54,6 19,7%

Serviços Públicos 729,1 744,4 -2,1% 99,9 85,9 16,3%

Venda de Energia a Clientes Finais 10.503,9 10.550,2 -0,4% 2.244,2 1.878,4 19,5%

MAE e Contratos Bilaterais 601,5 820,2 - 7,9 20,6 -

Recompra das Sobras de Energia dos Contratos Iniciais - 389,6 - - 28,6 -

Recuperação das Perdas com Racionamento - - - - 9,6 -

Reposicionamento Tarifário - - - 58,7 - -

Total 11.105,4 11.760,0 -5,6% 2.310,8 1.937,1 19,3%

Tarifa Média - Clientes Finais (R$/MWh)    213,7 178,0

 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002
Var. Anual % 4,2% -11,6% 6,4% -0,4%
Var. Anual % Acumulada 4,2% -7,9% -2,0% -2,4%
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A receita com a venda de energia a clientes finais atingiu R$ 2,2 
bilhões no acumulado de 2003, 19,5% superior ao registrado no 
ano anterior. Este resultado é reflexo: (i) do reajuste tarifário anual 
de 14,21% homologado pela ANEEL e vigente a partir de 27 de 
agosto de 2002, e (ii) do reposicionamento tarifário de 20,25% 
homologado pela ANEEL e vigente a partir de 27 de agosto de 
2003.

O montante de R$ 7,9 milhões, referente ao MAE e aos contratos 
bilaterais registrados em 2003, deve-se, principalmente, ao ajuste 
decorrente da nova contabilização pelo MAE, concluída em junho 
de 2003, referente à compra e venda de energia realizada entre 
setembro de 2000 e dezembro de 2002.

3.2. Segmentação de Vendas 
A energia total vendida, a receita bruta de venda de energia e a 
base de clientes apresentam a seguinte segmentação:

A Elektro apresentou a seguinte evolução do número de 
consumidores entre 1998 e 2003:
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 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002

Var. % 3,4% 5,2% 3,1% 2,8%
Var. %
Acumulada 3,4% 8,8% 12,1% 15,3%

Evolução do Número de Consumidores* (Mil) 1998/2003

19991998

* Evolução líquida, considerando as ligações e desligamentos.

2000 2001 2002 2003

1.5781.520
1.632 1.716 1.769

1.819

Rural
4,8%

Vendas Totais de Energia em 2003 - R$ 2,3 Bilhões

Residencial
36,6%

MAE e 
Contratos Bilaterais

0,4%

Serviços Públicos
4,4%

Industrial
33,8%

Iluminação Pública
2,9%

Poder Público
2,6%

Comercial
14,5%

Serviços Públicos
6,6%

Vendas Totais de Energia em 2003 - 11.105 GWh

Industrial
42,0%

Comercial
10,3%

MAE e 
Contratos Bilaterais

5,4%

Residencial
24,4%

Iluminação Pública
3,4%

Rural
6,0%

Poder Público
1,9%

Rural
4,9%

Número Total de Clientes em 2003 - 1,8 Milhão

Outros
0,9%

Industrial
1,3%

Residencial
86,0%

Comercial
6,9%
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A Elektro encerrou 2003 com endividamento líquido de R$ 2.202,4 
milhões, resultado do endividamento total de R$ 2.614,7 milhões e 
do saldo de caixa, aplicações financeiras e caução de fundos no 
montante de R$ 412,3 milhões. Ao longo do exercício o 
endividamento líquido apresentou uma redução de R$ 489,7 
milhões, devido, principalmente, à valorização do real sobre as 
dívidas denominadas em dólar norte-americano.

Do endividamento total da Elektro, 89,9% têm vencimento no longo 
prazo, sendo R$ 1.900,2 milhões (72,7%) vencíveis a partir do ano 
de 2006 até 2017. O endividamento total apresenta a seguinte 
indexação:

Como resultado das reestruturações das dívidas ocorridas em 

2001 e 2002 (vide nota 22), o fluxo de pagamentos das dívidas 

e obrigações da Elektro com terceiros e com pessoas ligadas é o 

seguinte:

O cronograma acima não considera os efeitos do fluxo 

financeiro decorrentes da incorporação da Terraço Participações 

Ltda. (vide nota 36), assim como a proposta feita à ANEEL de 

inclusão no fluxo financeiro dos pagamentos realizados às 

empresas do grupo controlador a título de resgate de ações 

(vide nota 23).

4.1. Rating de Crédito

A Standard & Poor’s Ratings Services, em 20 de janeiro de 2004, 

elevou em três graus o rating de crédito corporativo atribuído à 

Elektro, com base na Escala Nacional Brasil, de ‘brBB-‘ para 

‘brBBB-‘, classificação que é considerada grau de investimento. 

A perspectiva do rating é estável.

4. EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS E DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES 
COM PESSOAS LIGADAS

Valores em 31 de dezembro de 2003 (R$ milhões)

  Curto Prazo Longo Prazo Total

Empréstimos/Debêntures
 com Terceiros 82,8 260,4 343,2
Dívidas com Pessoas Ligadas 42,8 1.710,5 1.753,3
Contas a Pagar - Acionistas 138,0 380,2 518,2
Total Geral 263,6 2.351,1 2.614,7

Caixa, Aplicações Financeiras e Caução de Fundos  (412,3)
Endividamento Líquido   2.202,4

Fluxo de Pagamentos com Terceiros e Pessoas Ligadas* (Milhões)

20052004

*Base saldo contábil em 31 de dezembro de 2003.

Terceiros Intercompanhia ETB/Intensa

2006 2007 2008 2009 2010 2011 +2012

200
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IGP-M / IGP-DI / TR
4,9%

Endividamento Total em 2003 - R$ 2,6 Bilhões

Selic
7,8%

R$ sem juros
19,8%

US$
65,4%

TJLP
2,1%
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Em 2003, a Elektro atingiu uma receita bruta de venda de energia 
de R$ 2.310,8 milhões, 19,3% acima do valor registrado em 
2002, decorrente:

• do aumento de 19,5% no valor das vendas de energia a
clientes finais que, por sua vez, foi influenciado pelos reajustes 
de tarifas ocorridos em agosto de 2002 (14,21%) e agosto de 
2003 (20,25%); e

• do reconhecimento, no encerramento do exercício, de receita
de R$ 58,7 milhões, parcela pro-rata referente a 4 meses do 
valor provisório homologado pela ANEEL, através da Resolução 
nº 429 de 26 de agosto de 2003, relativa ao reposicionamento 
tarifário de R$ 170,4 milhões não repassados à tarifa, do 
período que vai de 28 de agosto de 2003 até 27 de agosto de 
2004.

A receita operacional líquida em 2003 somou R$ 1.785,2 milhões, 
representando um aumento de 23,6% em relação a 2002.

As despesas operacionais registraram aumento de 17,4% em 
2003, comparadas com 2002, devido principalmente aos 
seguintes fatores:

• aumento de R$ 115,1 milhões (12,1%) no custo da energia
comprada, devido: (i) ao acréscimo de R$ 53,2 milhões dos 
custos regulados de transmissão e ESS, e (ii) ao reajuste pelo 
IGP-M das tarifas dos Contratos Iniciais e Bilaterais de 
suprimento de energia;

• aumento de R$ 46,0 milhões (27,8%) das despesas com
materiais e serviços de terceiros em função de reajustes 
inflacionários dos preços destes itens, e das despesas com 
pessoal influenciadas pelos dissídios coletivos de 6,7% em 2002 
e 14,21% em 2003;

• aumento de R$ 25,8 milhões (34,4%) em outras despesas, cuja
principal variação refere-se às parcelas da CDE de agosto a 
dezembro de 2003 (R$ 19,4 milhões); e

• provisão de R$ 6,8 milhões relativa ao Programa de Saída
Incentivada (PSI). Visando adequar a estrutura organizacional ao 
novo contexto do setor elétrico, a Elektro implantou este 
programa, que contou com a adesão de 144 funcionários, dos 
quais 34 se desligaram da empresa em 2003. Em 2003, foi 
desembolsado R$ 1,4 milhão, ficando o saldo remanescente para 
ser desembolsado ao longo de 2004.

Relatório da Administração

5. RESULTADOS

 Valores em R$ milhões Var. Abs.
 2003 2002 2003/2002

Venda de Energia Clientes Finais 2.244,2 1.878,4 365,8
Recuperação das Perdas da Receita com Racionamento - 9,6 (9,6)
MAE e Contratos Bilaterais 7,9 20,6 (12,7)
Recompra das Sobras de Energia dos Contratos Iniciais - 28,6 (28,6)
Reposicionamento Tarifário 58,7 - 58,7
Receita Bruta de Venda de Energia 2.310,8 1.937,1 373,6
Encargos de Capacidade Emergencial 64,1 39,1 25,0
Energia Livre 22,4 (7,0) 29,3
Outras Receitas 48,1 22,1 26,0

Receita Operacional Bruta 2.445,4 1.991,3 454,1
Receita Operacional Líquida 1.785,2 1.444,9 340,4
Despesas Operacionais (1.535,0) (1.307,5) (227,4)
Resultado do Serviço 250,3 137,3 112,9
Lucro/(Prejuízo) Líquido 357,3 (939,8) 1.297,1
Variações Monetárias e Cambiais 362,6 (661,5) 1.024,1
EBITDA 387,8 258,2 129,5
Margem EBITDA/Receita Operacional Líquida (1) 22,0% 17,8% -

(1) Excluída a Energia Livre da Receita Operacional Líquida.
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O resultado do serviço do exercício atingiu R$ 250,3 milhões, 
registrando um aumento de R$ 112,9 milhões em relação ao ano 
anterior.

O resultado financeiro da Elektro foi positivo em R$ 151,6 
milhões comparado a uma perda de R$ 894,1 milhões registrada 
em 2002. Este resultado deve-se, principalmente, ao efeito da 
valorização do real de 18,23% em 2003, sobre as dívidas da 
Elektro denominadas em dólar norte-americano, 
comparativamente a uma desvalorização de 52,27% em 2002.

Como conseqüência dos efeitos mencionados acima, a Elektro 
registrou lucro líquido de R$ 357,3 milhões, revertendo a situação de 
prejuízo do ano anterior (R$ 939,8 milhões).

O resultado financeiro ainda contempla R$ 202,3 milhões referentes 
a juros sobre empréstimos com pessoas ligadas. Estas despesas não 
representam desembolso imediato de caixa em função da 
renegociação junto às empresas do grupo controlador, através da 
qual todos os juros vincendos referentes ao período de dezembro de 
2001 a dezembro de 2003 foram postergados (vide nota 22).

Pelo conceito do EBITDA ajustado, a geração operacional de caixa 
totalizou R$ 527,2 milhões no encerramento de 2003, um aumento 
de 70,3% em relação ao resultado obtido no mesmo período do 
ano anterior (R$ 309,6 milhões).

 Valores em R$ milhões
 2003 2002

EBITDA

 Resultado do Serviço 250,3 137,3

 Depreciação e Amortização 137,5 120,9

  387,8 258,2

Ajustes (-)

 Reposicionamento Tarifário 58,7 -

 Venda de Energia MAE 7,0 49,2

 CVA (1) (31,8) (18,3)

  33,8 30,9

Ajustes (+)

 Amortização CVA 8,4 2,7

 Amortização das Perdas com Racionamento 61,0 79,6

 Recebimentos do MAE 103,9 -

  173,3 82,3

 

EBITDA Ajustado 527,2 309,6

Margem EBITDA Ajustado/Receita Operacional Líquida (2) 29,9% 21,3%

(1) Desembolso que não impactou o resultado.

(2) Excluída a Energia Livre da Receita Operacional Líquida.
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O fluxo de caixa da Elektro foi influenciado pelos seguintes 
fatores: (i) o efeito das reestruturações das dívidas e obrigações 
com as empresas do Grupo Enron, que permitiram a 
postergação dos pagamentos com vencimentos entre janeiro e 
dezembro de 2003 no montante de R$ 230,8 milhões em moeda 
de 31 de dezembro de 2003, (ii) o recebimento do MAE no 
montante de R$ 103,9 milhões referente a transações de compra 
e venda de energia realizadas entre setembro de 2000 e 
dezembro de 2002 e (iii) o recebimento da primeira parcela do 
empréstimo concedido às distribuidoras pelo BNDES no 
montante de R$ 47,8 milhões, nos termos do Programa 
Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de 
Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, criado pelo 
Governo Federal (equivalendo à compensação do efeito 
financeiro do adiamento do repasse da CVA para as tarifas, 
conforme Portaria Interministerial nº 116, de 4 de abril de 2003).

Desconsiderando o efeito de receitas e despesas que não 
impactaram o fluxo de caixa, a Elektro apresentou um lucro 
líquido ajustado de R$ 321,6 milhões no encerramento do ano. 
Depois de consideradas as variações do capital de giro 
operacional, a geração operacional de caixa foi de R$ 447,6 
milhões.

Ao longo do ano de 2003, foram realizadas amortizações de 
dívidas no montante de R$ 147,5 milhões e novas captações de 
R$ 49,6 milhões. Para aquisições de imobilizado a Elektro 
destinou R$ 150,8 milhões.

A Elektro apresentou uma geração líquida de caixa de R$ 240,0 
milhões, encerrando o ano com R$ 412,3 milhões em caixa, 
aplicações financeiras e caução de fundos.

7. INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO
Ao longo de 2003, a Elektro investiu R$ 150,8 milhões, sendo: 
(i) R$ 139,8 milhões com recursos próprios; e (ii) R$ 11,0 
milhões com recursos de clientes.

Os principais programas de investimentos realizados com 
recursos próprios foram:

• Expansão, Melhorias e Preservação do Sistema Elétrico
(R$ 77,0 milhões): programa destinado à ligação de novos 
clientes, preservação da integridade física, condições de 
segurança e atualizações tecnológicas: (i) R$ 31,6 milhões em 
preservação do sistema elétrico, (ii) R$ 15,6 milhões em
melhorias e (iii) R$ 29,8 milhões associados à ligação de 70,8 mil 

Relatório da Administração

6. FLUXO DE CAIXA

  R$ milhões
  2003

Lucro Líquido do Exercício 357,3

Receitas/(Despesas) que não Afetam o Caixa (35,7)

 Juros e Variações Monetárias de Longo Prazo (178,7)

 Depreciação e Amortização 137,6

 Outras Receitas/(Despesas) 5,4

Lucro Líquido Ajustado 321,6

Variação do Capital de Giro Operacional 126,1

Geração Operacional de Caixa 447,6

Atividades de Financiamento e Juros e Variações Monetárias de Curto Prazo (56,8)

Aplicações no Imobilizado (150,8)

Geração Líquida de Caixa 240,0

 Saldo Inicial do Exercício 172,3

Saldo Final de Caixa do Exercício Incluindo Caução de Fundos 412,3

 Caução de Fundos (45,8)

Saldo Disponível de Caixa do Exercício 366,5
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novos clientes, expansão e implantação de novas subestações e 
respectivas linhas de transmissão, acrescentando 12,5 MVA de 
potência instalada, com a entrada em operação da Subestação 
Igaratá e 20,5 MVA de potência em ampliações em 7 
subestações;

• Veículos (R$ 11,2 milhões): renovação de mais de 30% da
frota operacional;

• Universalização (R$ 9,7 milhões): Lei nº 10.438 de abril de
2002, que determina o atendimento de novas ligações e 
aumento de carga sem ônus ao cliente; e

• Programas Rurais (R$ 9,1 milhões): projetos de eletrificação
de áreas rurais que viabilizaram o fornecimento de energia 
elétrica a 3.576 pequenas e médias propriedades em 2003, 
através do desenvolvimento dos programas: (i) "Luz da Terra," 
previsto no Contrato de Concessão e coordenado pela 
Comissão de Eletrificação Rural do Estado de São Paulo, e (ii) 
"Luz no Campo," coordenado pelas Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A - ELETROBRÁS.

Os valores apurados dos indicadores técnicos (DEC e FEC) 
apresentam resultados melhores do que os padrões estipulados 
pela ANEEL, valorizando o desempenho operacional da Elektro. 
Destaque para o resultado da FEC, que atingiu o melhor valor da 
história da empresa.

O acréscimo das perdas de energia acumulado dos últimos 12 
meses em relação aos valores anteriormente verificados deve-se 
ao aumento das perdas comerciais, ainda reflexo do 
racionamento. A Elektro implementou ao longo de 2003 um 
plano de ação fortemente focado na redução de perdas, cujos 

reflexos positivos foram observados no último trimestre do ano. 
Este plano será intensificado em 2004.

Como reflexo de seus investimentos e da evolução dos 
indicadores técnicos, a Elektro tem mantido posição de destaque 
entre as distribuidoras de energia elétrica do Sudeste com mais 
de 400 mil consumidores e no Brasil, no que diz respeito à 
qualidade dos serviços prestados, conforme demonstrado pelo 
Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC), calculado 
através de pesquisa de satisfação no atendimento ao 
consumidor realizada pelo Instituto Vox Populi:

Os investimentos realizados com participação financeira e 
doações de clientes foram direcionados para expansão do 
sistema. Estes recursos e doações não representam saídas do 
caixa da Elektro, mas o investimento realizado compõe o ativo da 
empresa.

8. DESEMPENHO OPERACIONAL

Evolução dos Investimentos (R$ Milhões) 1998/2003

1999jun-dez/98 2000 2001 2002 2003

90

58

114 119

105

140

Indicadores Técnicos (1)       Padrão
       ANEEL
 31.12.98 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 2003
DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor (horas) 10,96 9,41 9,86 9,56 9,56(2) 9,83 10,05
FEC - Freqüência Equivalente de Interrupção por Consumidor (Interrupção) 8,92 8,57 8,22 7,89 7,90(2) 7,72 8,20
Perdas de Energia 7,07% 6,58% 6,33% 6,16% 7,02% 7,71% -

(1) Índices considerando os últimos 12 meses.
(2) Os indicadores de 31/12/2002 não consideram o blackout ocorrido em janeiro de 2002, nem o atípico vendaval e tempestade ocorridos em setembro de 2002.
Caso considerados, os indicadores DEC e FEC seriam 11,97 e 8,96, respectivamente.
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9. RECURSOS HUMANOS
O desempenho operacional é também reflexo da qualidade e 

dedicação de seus profissionais.

Para isso, a Elektro tem um forte comprometimento com o 

desenvolvimento, sendo que, em 2003, investiu mais de R$ 2 milhões 

em treinamento, com uma carga horária média de 63,2 horas de 

treinamento por empregado (29,2% superior a 2002).

A segurança de seus colaboradores continua sendo o primeiro 

valor da empresa, sendo que diversas ações ocorridas em 2003 

demonstram esse compromisso e permitem à empresa continuar 

obtendo excelentes índices de segurança.

Em 2003, a Elektro ampliou o seu conceito de segurança, com a 

incorporação por parte das CIPAs das Condições de Trabalho, 

Saúde e Meio Ambiente, passando a denominar-se CCTSMA.

Dando ênfase à segurança nas empresas prestadoras de serviços, 

a Elektro promoveu o II Encontro de Gestão de Segurança Elektro 

e Empresas Prestadoras de Serviços, objetivando estabelecer o seu 

padrão de segurança nestas empresas.

A Elektro foi ainda signatária da Convenção Coletiva de 

Segurança e Saúde no Trabalho do Setor Elétrico do Estado de 

São Paulo, processo negocial tripartite de entendimento 

consensual entre governo, empresas e trabalhadores na busca de 

políticas, diretrizes e outras ações de segurança e saúde no 

trabalho.

Foram realizados cursos e treinamentos para todos os 

colaboradores na área operacional como: (i) Responsável pela 

Tarefa, envolvendo 1.400 colaboradores da Elektro, e (ii) 

Procedimento Operativo de Rede, envolvendo 1.400 

colaboradores da Elektro e 700 colaboradores de empresas 

contratadas. Foi promovido ainda o treinamento de Direção 

Defensiva com foco no comportamento, envolvendo 1.680 

colaboradores.

Nenhum acidente de maior gravidade foi registrado em 2003 e os 

acidentes com veículos tiveram uma redução de 22%, comparados 

com 2002.

Foram realizados ainda vários esforços na promoção de saúde, 

dentre os quais: (i) Programa de Redução ao Tabagismo, (ii) Saúde 

da Mulher, com foco nas gestantes e com filhos pequenos, (iii) 

Programa de orientação para redução de colesterol, triglicérides e 

obesidade, (iv) ginástica laboral e (v) incentivo à prática de 

atividade física e competições esportivas.

10. PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
Anualmente, conforme estabelecido no Contrato de Concessão, a 

Elektro deve investir 1% de sua receita bruta em programas de 

conservação e eficientização de energia elétrica e em pesquisa e 

desenvolvimento.

Com isso, a Elektro mantém convênios e parcerias com 

universidades estaduais e federais, centros de pesquisa e empresas 

de consultoria especializadas, tendo realizado investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento da ordem de R$ 3,2 milhões em 

2003, com 10 projetos com ênfase na melhoria do atendimento, 

otimização e melhoria da qualidade dos sistemas elétricos e da 

eficiência da operação e manutenção.

Em relação aos programas de eficientização de energia elétrica 

destacam-se os seguintes:

• Elektro nas Escolas: utiliza a metodologia do Programa de

Combate ao Desperdício de Energia Elétrica (PROCEL) e tem 

como objetivo treinar os professores para ensinarem os seus 

alunos, de 1ª a 8ª séries, a como usar de forma segura e 

eficiente a energia elétrica, trazendo maior conforto e 

preservando o meio ambiente. Com investimentos de R$ 320 

mil, foram doados 40 mil livros didáticos e treinados 1.290 

professores, atingindo 77 mil alunos em 142 instituições de 

ensino;

Relatório da Administração

Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC)
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• Projeto Reluz Elektro: tem como objetivo deixar as cidades

mais iluminadas, com um custo menor da fatura mensal de 

energia elétrica. Conta com financiamento da ELETROBRÁS para 

a troca de lâmpadas de vapor de Mercúrio por vapor de Sódio, 

mais eficientes quanto à luminosidade e mais econômicas para 

as prefeituras. Com investimentos de R$ 5,1 milhões, sendo 

R$ 3,2 milhões doados às prefeituras, mais R$ 4,4 milhões em 

projetos adicionais, promoveu a troca de 119 mil lâmpadas 

(22% do total de lâmpadas existentes) em 143 municípios; e

• Eficientização em Instalações Industriais: tem como objetivo

oferecer um serviço para a otimização do uso de energia nas 

indústrias e priorizar o atendimento e desenvolvimento de 

trabalhos que possibilitem uma melhoria da produção, 

contribuindo para uma maior competitividade das empresas. 

Foram investidos R$ 3,0 milhões.

Adicionalmente, através do programa Luz de Baixa Renda (LBR), 

destinado à ligação de residências urbanas de baixa renda, foram 

beneficiados 6.688 clientes em 2003 nos municípios da área de 

concessão da Elektro. Do total de padrões de entrada, cabe 

ressaltar que 4.617 foram destinados à população residente em 

áreas de favela do Guarujá, regularizadas pela prefeitura do 

município.

A Elektro também foi premiada em relação à eficientização de 

energia elétrica:

• Prêmio PROCEL 2002-2003: conferido anualmente pela

ELETROBRÁS, em caráter nacional, ao conjunto de projetos 

apresentados, ficando a Elektro em 1º lugar entre as 

distribuidoras com receita em 2002 de até R$ 1,5 bilhão; e

• Prêmio FIESP: conferido anualmente às indústrias que

apresentaram os melhores projetos de eficiência energética no 

Estado de São Paulo. A Elektro ficou com o 1º e o 3º lugares.

11. PROGRAMAS SOCIAIS E BALANÇO SOCIAL
A Elektro criou em outubro de 2003 o Instituto Elektro, visando 

contribuir para o alinhamento das ações da dimensão social da 

responsabilidade empresarial da Elektro, com outras duas 

dimensões, a ambiental e a econômica, contribuindo para o 

desenvolvimento das comunidades no entorno da Elektro.

O Instituto Elektro possui três grandes áreas de atuação por meio 

de programas e projetos: desenvolvimento comunitário, 

desenvolvimento educacional e desenvolvimento sustentável.

A Elektro é certificada pela Fundação Abrinq pelos Direitos da 

Criança como Empresa Amiga da Criança, signatária do Global 

Compact, e associada ao Instituto Ethos - Empresas e 

Responsabilidade Social e IDELI - Instituto de Desenvolvimento de 

Limeira.

Foram desenvolvidas ainda ações sociais junto a entidades 

assistenciais e beneficentes, principalmente através de doação de 

energia elétrica.

As contribuições da Elektro para a sociedade totalizaram R$ 637,4 

milhões em tributos e R$ 11,9 milhões em ações sociais como 

doações de energia elétrica e programas de eletrificação rural e 

de eficientização energética.
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Relatório da Administração

BALANÇO SOCIAL ANUAL - 2003

1 - Base de Cálculo 2003 Valor (Mil reais) 2002 Valor (Mil reais)
Receita líquida (RL) 1.785.234 1.444.877
Resultado operacional (RO) 396.540 (754.904)
Folha de pagamento bruta (FPB) (151.566) (126.030)
2 - Indicadores Sociais Internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação 7.321 -5% 0% 6.460 -5% 0%
Encargos sociais compulsórios 28.687 -19% 2% 27.352 -22% 2%
Previdência privada 3.891 -3% 0% 3.755 -3% 0%
Saúde 6.354 -4% 0% 5.300 -4% 0%
Segurança e medicina no trabalho 3.077 -2% 0% 64 0% 0%
Educação  391 0% 0% 566 0% 0%
Cultura 8 0% 0% 514 0% 0%
Capacitação e desenvolvimento profissional 1.453 -1% 0% 1.334 -1% 0%
Creches ou auxílio-creche 109 0% 0% 92 0% 0%
Participação nos lucros ou resultados 9.434 -6% 1% 8.604 -7% 1%
Outros 0 0% 0% 148 0% 0%
Total - Indicadores sociais internos 60.724 -40% 3% 54.189 -43% 4%
3 - Indicadores Sociais Externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Educação 411 0% 0% 115 0% 0%
Cultura 0 0% 0% 56 0% 0%
Saúde e saneamento 0 0% 0% 0 0% 0%
Esporte 0 0% 0% 61 0% 0%
Combate à fome e segurança alimentar 49 0% 0% 0 0% 0%
Outros 11.410 3% 1% 13.735 -2% 1%
Total das contribuições para a sociedade 11.870 3% 1% 13.967 -2% 1%
Tributos (excluídos encargos sociais) 637.373 161% 36% 541.885 -72% 38%
Total - Indicadores sociais externos 649.243 164% 36% 555.852 -74% 38%
4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/ 
 operação da empresa 307 0% 0% 103 0% 0%
Investimentos em programas e/ou projetos externos 120 0% 0% 60 0% 0%
Total dos Investimentos em meio ambiente 427 0% 0% 163 0% 0%
Quanto ao estabelecimento de "metas anuais" 
 para minimizar resíduos, o consumo em geral  (  ) não possui metais (  ) cumpre de 51 a 75% (  ) não possui metas (  ) cumpre de 51 a 75%
 na produção/operação e aumentar a eficácia  (  ) cumpre de 0 a 50% (  ) cumpre de 76 a 100% (  ) cumpre de 0 a 50% (  ) cumpre de 76 a 100%
 na utilização de recursos naturais, a empresa
5 - Indicadores do Corpo Funcional 2003 2002
Nº de empregados(as) ao final do período 2.307 2.217
Nº de admissões durante o período 246 217
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 836 768
Nº de estagiários(as) 23 24
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 448 297
Nº de mulheres que trabalham na empresa 321 315
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 6,50% 10,00%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa N.D. N.D.
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 0,00% 0,00%
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais 426 422
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6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania
empresarial 2003 Metas 2004

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 38,7 38
Numero total de acidentes de trabalho 21 17
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram (  ) direção (  ) direção e (  ) todos(as) (  ) direção (  ) direção e (  ) todos(as)
   definidos por:  gerências empregados(as)  gerências empregados(as)
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho (  ) direção e (  ) todos(as) (  ) todos(as) (  ) direção e (  ) todos(as) (  ) todos(as)
foram definidos por: gerências empregados(as) + Cipa gerências empregados(as) + Cipa
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva (  ) não se (  ) segue as (  ) incentiva e (  ) não se (  ) seguirá as (  ) incentivará e
e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: envolve normas da OIT segue a OIT envolverá normas da OIT seguirá a OIT
A previdência privada contempla: (  ) direção (  ) direção e (  ) todos(as) (  ) direção (  ) direção e (  ) todos(as)
  gerências empregados(as)  gerências empregados(as)
A participação dos lucros ou resultados contempla: (  ) direção (  ) direção e (  ) todos(as) (  ) direção (  ) direção e (  ) todos(as)
  gerências empregados(as)  gerências empregados(as)
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e (  ) não são (  ) são (  ) são (  ) não serão (  ) serão (  ) serão
   de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: considerados sugeridos exigidos considerados sugeridos exigidos
Quanto à participação de empregados(as) em programas de (  ) não se (  ) apóia (  ) organiza e (  ) não se (  ) apoiará (  ) organizará e
   trabalho voluntário, a empresa: envolve  incentiva envolverá  incentivará
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): na empresa no Procon na Justiça na empresa no Procon na Justiça
 65.477 1.820 132 60.000 N.A. N.A.
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: na empresa no Procon na Justiça na empresa no Procon na Justiça
 100% 100% 21,71% 100% 100% N.A.
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2003: 1.686.669 Em 2002: 1.311.393
Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 39,02% governo 7,48% colaboradores(as) 54,64% governo 7,50% colaboradores(as)

 20,43% acionistas 33,07% terceiros ___% retido -71,66% acionistas   109,52% terceiros ___% retido

7 - Outras informações
Voluntários: 64% dos empregados envolvidos em ações sociais.
Doações: 13 toneladas de alimentos; 870 briquedos; 660 materiais de higiene/limpeza; 25 mil peças de roupas/cobertores; 40 mil livros; 3.000 materiais escolares.
Reciclagem: 17 mil toneladas de resíduos sólidos.
Público atendido: 300 mil pessoas diretas e 1 milhão pessoas indiretas; 105 entidades atendidas pelos empregados e 923 entidades atendidas diretamente pela 
Elektro.
Cidades atendidas: 118 nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Palestras: 94 mil participantes.

12. INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS DA EMPRESA DE 
AUDITORIA INDEPENDENTE NA ELEKTRO
A PricewaterhouseCoopers é o auditor independente contratado pela 
Elektro para prestar serviços de auditoria externa relacionados aos 
exames das demonstrações contábeis referentes aos exercícios de 2003 
e 2004.

A política da Elektro de contratação dos auditores independentes para a 
prestação de serviços não relacionados à auditoria externa se pauta em 
seu Código de Ética e nos princípios que preservam a independência do 
auditor quanto a: (i) não auditar seu próprio trabalho, (ii) não exercer 
funções gerenciais, e (iii) não advogar pelo seu cliente.

A Elektro celebrou com a PricewaterhouseCoopers em 23 de abril de 
2003, contrato de Assessoria Fiscal, com validade de 1 ano e no valor de 

R$ 30 mil, e em 25 de abril de 2003, contrato de revisão e 
preenchimento da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da 
Pessoa Jurídica (DIPJ), relativa ao ano de 2002, no valor de R$ 12,4 mil. 
Tais contratos representam aproximadamente 11% do valor total do 
contrato de auditoria. A Elektro, através do contrato de Assessoria Fiscal, 
efetua consultas à PricewaterhouseCoopers sobre os impactos nos 
resultados da empresa da legislação fiscal e tributária em vigor e suas 
respectivas modificações.

Todos os serviços prestados, que não vinculados à auditoria externa são 
supervisionados pela administração, ficando a autoria das decisões 
sempre reservada e as decisões tomadas pelos órgãos da administração, 
conforme os níveis de aprovação requeridos pelo estatuto da empresa.
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Balanços Patrimoniais
em 31 de Dezembro de 2003 e 2002 (Em Milhares de Reais)

Ativo   2003 2002
Circulante
 Disponível
  Bancos 53.061 17.216
  Aplicações financeiras (vide nota 6) 313.422 155.082
     366.483 172.298
 Créditos, valores e bens realizáveis
  Consumidores e supridores (vide nota 7) 352.911 454.965
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa (vide nota 8) (30.144) (33.800)
  Resposicionamento tarifário (vide nota 5) 6.521 -
  Energia livre (vide nota 9) 39.303 32.176
  Recuperação das perdas de receita decorrentes do programa de racionamento (vide nota 10) 59.521 67.355
  Custos a recuperar - programa de racionamento de energia elétrica (vide nota 11) 6.557 -
  Almoxarifado 2.223 2.033
  Adiantamentos a fornecedores 2.233 3.306
  Tributos a compensar 14.123 12.842
  Despesas pagas antecipadamente:
   Conta de compensação de variações dos valores dos itens da parcela A - CVA (vide nota 12). 32.414 5.480
   Outras despesas pagas antecipadamente 957 1.341
  Caução de fundos (vide nota 22) 45.776 -
  Outros créditos (vide nota 13) 14.781 10.763
     547.176 556.461
     913.659 728.759
Realizável a Longo Prazo
 Crédito, valores e bens realizáveis
  Parcelamento de débito de contas de energia (vide nota 7) 15.900 21.758
  Reposicionamento tarifário (vide nota 5) 52.166 -
  Energia elétrica longo prazo - MAE (vide nota 7) 30.365 -
  Energia livre (vide nota 9) 72.056 69.714
  Recuperação das perdas de receita decorrentes do racionamento (vide nota 10) 89.281 106.645
  Custos a recuperar - programa de racionamento de energia elétrica (vide nota 11) - 9.836
  Conta de compensação de variações de itens da parcela A - CVA (vide nota 12) 160.266 143.399
  Outros 1.079 1.727
     421.113 353.079
Permanente
 Investimentos (vide nota 14.1) 5.040 10.109

 Imobilizado (vide nota 14.2)
  Em serviço 2.079.877 1.958.056
  Depreciação acumulada (906.362) (830.114)
     1.173.515 1.127.942
  Ágio pela incorporação da Terraço Participações Ltda. 847.337 883.653
  Em curso 73.498 62.628
     2.094.350 2.074.223
 Diferido (vide nota 14.2) 42.373 84.714
     2.141.763 2.169.046
  Passivo a descoberto - 291.606

Total do ativo 3.476.535 3.542.490

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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Passivo e Patrimônio Líquido 2003 2002
Circulante
 Fornecedores (vide nota 15) 25.425 17.745
 Supridores de energia elétrica (vide nota 15) 155.971 178.107
 Energia livre (vide nota 9) 37.726 31.001
 Tributos a recolher (vide nota 16) 110.273 57.148
 Empréstimos e financiamentos (vide nota 21) 81.358 90.975
 Contas a pagar - acionistas (vide nota 23) 138.001 492
 Debêntures (vide nota 20) 1.420 1.338
 Dívidas com pessoas ligadas (vide nota 22) 42.776 -
 Encargos do consumidor (vide nota 17) 19.829 13.399
 Salários e contribuições sociais 32.116 26.879
 Empréstimo compulsório - ELETROBRÁS 6.407 8.079
 Provisão para contingências (vide nota 18) 84.482 65.659
 Outros (vide nota 19) 13.133 12.371
     748.917 503.193

Exigível a longo prazo
 Tributos a recolher (vide nota 16) - 13.016
 Debêntures (vide nota 20) 19.475 18.326
 Empréstimos e financiamentos (vide nota 21) 240.980 263.565
 Contas a pagar - acionistas (vide nota 23) 380.208 518.208
 Dívidas com pessoas ligadas (vide nota 22) 1.710.510 1.971.515
 Energia livre (vide nota 9) 69.165 67.169
 Plano de pensão (vide nota 34) 5.169 3.712
 Outros  2.554 618
     2.428.061 2.856.129
 Obrigações especiais (vide nota 24) 200.390 183.168
     2.628.451 3.039.297

Patrimônio Líquido
 Capital social (vide nota 25.1) 969.455 969.455
 Reservas de capital (vide nota 25.2) 14.058 14.058
 Prejuízos acumulados (vide nota 25.3) (884.346) (1.275.119)
     99.167 (291.606)
 Passivo a descoberto - 291.606

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.476.535 3.542.490

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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Demonstrações dos Resultados 
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002 (Em Milhares de Reais)

     2003 2002
Receitas operacionais
 Clientes finais - fornecimento de energia (vide nota 26) 2.244.183 1.878.368
 Suprimento de energia (vide nota 26) 7.898 49.183
 Receita reposicionamento tarifário (vide nota 26) 58.687 -
 Energia livre (vide nota 26) 22.384 (6.958)
 Recuperação das perdas de receita do racionamento (vide nota 26) - 9.569
 Encargos de capacidade emergencial (vide nota 26) 64.114 39.071
 Receita de uso do sistema (vide nota 26) 29.948 9.042
 Outras receitas (vide nota 26) 18.148 13.016
     2.445.362 1.991.291
Deduções às receitas operacionais
 Quota para a reserva global de reversão - RGR (21.782) (19.817)
 Quota para a conta consumo de combustível - CCC (78.249) (81.549)
 Repasse de encargos de capacidade emergencial (60.601) (37.191)
 ICMS  (408.834) (334.991)
 COFINS  (73.390) (59.742)
 PIS   (17.047) (13.053)
 ISS   (224) (71)
     (660.127) (546.414)
Receitas operacionais líquidas 1.785.235 1.444.877

Despesas operacionais
 Pessoal (vide nota 27) (126.954) (98.410)
 Materiais (17.664) (14.083)
 Serviços de terceiros (67.128) (53.221)
 Energia comprada para revenda (vide nota 28) (1.067.687) (952.542)
 Energia livre (17.147) 6.704
 Depreciação e outras amortizações (101.165) (95.606)
 Amortização do ágio (vide nota 14.2) (36.315) (25.294)
 Outras (vide nota 29) (100.901) (75.082)
     (1.534.961) (1.307.534)
Resultado do serviço 250.274 137.343
Resultado de participações societárias (5.358) 1.898
Resultado financeiro (vide nota 30) 151.626 (894.145)
Resultado operacional 396.542 (754.904)
Resultado não operacional (vide nota 31) (6.688) (10.211)
Lucro líquido/(prejuízo) antes da contribuição social e do imposto de renda 389.854 (765.115)
 Imposto de renda (vide nota 32) (24.553) -
 Contribuição social (vide nota 32) (8.019) -
 Imposto de renda diferido (vide nota 32) - (132.457)
 Contribuição social diferida (vide nota 32) - (42.206)
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 357.282 (939.778)
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício por lote de mil ações - R$ 2,59 (6,82)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002 (Em Milhares de Reais)

 Capital Social
 subscrito e Reserva Prejuízos Total
 integralizado de Capital Acumulados

Saldos em 31 de dezembro de 2001 969.455 14.058 (335.341) 648.172

Prejuízo do exercício (vide nota 25.3) - - (939.778) (939.778)

Saldos em 31 de dezembro de 2002 969.455 14.058 (1.275.119) (291.606)

Ajuste de exercício anterior (vide nota 25.3) - - 33.491 33.491
Lucro líquido do exercício (vide nota 25.3) - - 357.282 357.282

Saldos em 31 de dezembro de 2003 969.455 14.058 (884.346) 99.167

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos
para Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002 (Em Milhares de Reais)

     2003 2002
Origens dos recursos
 Das operações sociais
  Lucro líquido/(prejuízo) do exercício: 357.282 (939.778)
  Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante:
   Recuperação das perdas de receita decorrentes do racionamento - 9.569
   Energia livre (5.237) 254
   Reposicionamento tarifário (diferido) (52.166) -
   Conta de compensação de itens da parcela A (diferido) (15.522) (45.157)
   Reclassificação tarifária de clientes baixa renda 2.004 -
   Resultado da equivalência patrimonial 5.358 (1.898)
   Depreciação e outras amortizações 101.250 95.693
   Amortização do ágio 36.315 25.294
   Valor residual do ativo permanente baixado 11.351 16.596
   Amortização da variação cambial diferida 42.257 42.257
   Juros e variações monetárias de longo prazo (220.990) 809.051
   Imposto de renda e contribuição social diferidos - 174.663
     261.902 186.545
 De terceiros
  Transferências do realizável para circulante:
   Conta de compensação de itens da parcela A (diferido) 32.414 -
   Perdas de receita do racionamento 38.712 67.061
   Energia livre 34.157 -
   Custos a recuperar - programa emergencial 9.836 (1.837)
   Parcelamento de contas de energia 5.859 (11.700)
     120.978 53.524
  Ingressos de recursos no exigível a longo prazo:
   Empréstimos e financiamentos 49.546 183.391
   Plano de pensão 1.457 (4.723)
   Tributos a recolher - 16.422
   Obrigações especiais 14.819 15.333
     65.822 210.424
Total dos recursos obtidos 448.702 450.492

Aplicações de recursos
 No realizável a longo prazo
  Por transferências do circulante para o realizável a longo prazo 30.365 -
  Demais contas a receber (648) 944
     29.717 944
 No ativo permanente
  Imobilizado 150.831 123.647
  Recuperação de equipamentos 8.640 5.831
     159.471 129.478 
 Por transferências do exigível a longo prazo para o circulante 308.769 107.395
 Ajuste de exercício anterior - efeito do PIS e Cofins 1.633 -
 Redução de empréstimos e financiamentos 9.936 3.789
Total das aplicações 509.526 241.606

Aumento (diminuição) no capital circulante líquido (60.824) 208.886
Ativo circulante
 No início do exercício 728.759 480.339
 No fim do exercício 913.659 728.759
     184.900 248.420
Passivo circulante
 No início do exercício 503.193 465.292
 No fim do exercício 748.917 504.826
     245.724 39.534
Aumento (diminuição) no capital circulante líquido (60.824) 208.886

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002

1. CONTEXTO OPERACIONAL
1.1. Operação
A Elektro Eletricidade e Serviços S.A., concessionária de serviço 
público, atua na distribuição de energia elétrica em 228 municípios, 
dos quais 223 no Estado de São Paulo e 5 no Estado do Mato Grosso 
do Sul. 
 
 O contrato de concessão da Elektro foi assinado em 27 de agosto 
de 1998, com prazo de vigência de 30 anos, podendo ser 
prorrogado, por requerimento da concessionária e a critério da 
ANEEL, por prazo adicional de, no máximo, 30 anos.
 
 Os negócios da Sociedade, incluindo os serviços que presta e tarifas 
cobradas são, em geral, regulamentados pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL.
 
1.2. PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO DA ENRON SOB O 
CAPÍTULO 11 DA LEI DE FALÊNCIAS
1.2.1. Histórico do Processo
Em 2 de dezembro de 2001, a Enron Corp. (Enron) e algumas de 
suas afiliadas  (conjuntamente com a Enron, os Devedores) iniciaram 
um processo de proteção falimentar com base no Capítulo 11 da Lei 
de Falências dos Estados Unidos.
Ao longo de 2002 e início de 2003 foram avaliadas várias opções 
dentro deste processo, inclusive a possibilidade de transferir certos 
ativos operacionais para uma nova empresa, segregada da Enron. A 
Elektro estaria incluída entre os ativos operacionais que seriam 
transferidos para esta nova empresa. Também foi considerada a 
possibilidade de se venderem os principais negócios ou participações 
acionárias controladas pela Enron. Nesta última alternativa, a Elektro 
foi incluída em processo de venda anunciado através do 
Comunicado ao Mercado publicado em 28 de agosto de 2002.
Posteriormente, através de Fato Relevante publicado pela Elektro, 
nos termos da Instrução CVM 358/02, em 9 de maio de 2003, foi 
informado que o Conselho de Administração da Enron decidiu:
(i) encerrar o processo de venda de alguns de seus principais ativos, 
incluindo-se a Elektro, e (ii) criar uma nova companhia internacional 
de energia composta pela maioria de seus ativos não localizados nos 
Estados Unidos relacionados à infra-estrutura de energia, sendo a 
Elektro um dos ativos que poderá integrar esta nova companhia, 
atualmente denominada Prisma Energy International Inc. (Prisma).
Esta decisão foi baseada na conclusão de que a transferência destes 
ativos para a Prisma apresenta-se como o meio mais eficaz para se 
preservar o valor desses ativos em benefício dos credores da Enron e
de suas afiliadas.
A Enron e algumas de suas afiliadas,  com o apoio do Comitê 
Oficial de Credores Quirografários (Official Unsecured Creditors 
Committee) da Enron, e do Examinador Independente do processo 
(nomeado pelo juiz da Corte de Falências de Nova Iorque), 
submeteram à aprovação da Corte de Falências do Distrito Sul de 
Nova Iorque (Corte de Falências), um plano conjunto dos 
Devedores (conhecido com seus vários aditamentos, como o Plano) 

com base no Capítulo 11 e o seu respectivo Memorando de 
Informações. O Plano contempla a criação da Prisma, conforme 
descrito acima e a transferência de ativos para a Prisma, bem como 
outras opções que a Enron poderá considerar para tais ativos. O 
Plano e o Memorando de Informações protocolados na Corte de 
Falências podem ser acessados no site www.enron.com.

Após audiência pública, em 9 de janeiro de 2004, a Corte de 
Falências aprovou o Memorando de Informações, confirmando que 
este contém informações suficientes para permitir que um 
reclamante ou parte interessada no processo vote contra ou a favor 
do plano e estabelecendo procedimentos para o encaminhamento 
das solicitações de voto. Posteriormente ao processo de solicitação, é 
esperado que a aprovação do Plano ocorra ao longo do primeiro 
semestre de 2004, após a realização de mais uma audiência pública. 
Em 16 de março de 2004, a ANEEL através da Resolução Autorizativa 
nº 109 aprovou a proposta de transferência do controle societário 
indireto da Elektro, do Grupo Enron, para a Prisma.

1.2.2. Descrição da Prisma 
A Prisma é uma empresa que foi constituída nas Ilhas Cayman,  em 
24 de junho de 2003,  e atualmente é controlada integralmente pela 
Enron. O Plano contempla que a Prisma deverá deter participações 
integrais ou parciais dos Devedores nos ativos, localizados fora dos 
Estados Unidos, de distribuição de energia elétrica, gás natural, 
gasodutos e geração de energia. 
No momento a Prisma não possui nenhum ativo operacional. As 
esperadas transferências destes ativos para a Prisma somente 
ocorrerão após a obtenção das  aprovações necessárias de terceiros e 
depois que a transferência dos ativos seja aprovada pela Corte de 
Falências. Com a transferência dos ativos para a Prisma, prevista no 
Plano,  as suas operações deverão  ter as seguintes características:

• faturamento consolidado estimado para 2004 em US$ 854
milhões;

• ativos consolidados estimados para 2004 em US$ 1,7 bilhão;
• cerca de 7.900 empregados;
•  estar operando em 14 países;
• cerca de 90.000 km de linhas de distribuição de energia

elétrica;
• cerca de 15.000 km de gasodutos de transporte e distribuição

de gás natural;
• cerca de 2.100 MW de capacidade de geração de energia

elétrica; e
• atender a 6,5 milhões de clientes de eletricidade, gás e gás

liqüefeito de petróleo.

A Prisma será administrada por um Conselho de Administração 
independente. A designação dos seus membros é discutida com o 
Comitê de Credores Quirografários.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas adotando-se as 
práticas contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira, 
disposições da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, normas da 
legislação específica aplicáveis às concessionárias de energia elétrica, 
assim como orientações específicas do Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC e Instituto dos Auditores Independentes do 
Brasil - IBRACON.

De acordo com determinação do Conselho Federal de Contabilidade 
(Resolução CFC nº 847/99), o patrimônio líquido negativo em 31 de 
dezembro de 2002 foi apresentado no ativo como passivo a 
descoberto. 

A ANEEL promoveu a revisão das normas e procedimentos contidos no 
Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, instituindo 
através da Resolução ANEEL nº 444, de 26 de outubro de 2001, o 
Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, que 
contém: o plano de contas, instruções contábeis e roteiro para 
divulgação de informações econômicas e financeiras. As normas 
contidas no referido manual vêm sendo aplicadas desde 1º de janeiro 
de 2002.

Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar 
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. 
As demonstrações contábeis da companhia incluem, portanto, 
estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, 
provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os 
resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1. Práticas contábeis específicas

a. Juros, encargos financeiros e efeitos inflacionários
Em função do disposto na instrução contábil nº 6.3.10 - Imobilizado 
item 4, do Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia 
Elétrica, os juros, demais encargos financeiros e efeitos inflacionários, 
relativamente aos financiamentos obtidos de terceiros efetivamente 
aplicados nas obras em andamento, estão registrados no imobilizado 
em curso.

b. Custos indiretos de obras em andamento
São apropriados mensalmente às imobilizações em curso mediante 
rateio dos gastos administrativos.

c. Conta de Compensação de Variações de Valores de Itens da 
Parcela A - CVA
Em conformidade com as Resoluções ANEEL nºs 491 a 495, de 20 de 
novembro de 2001, nº 72, de 7 de fevereiro de 2002 e nº 89, de 18 
de fevereiro de 2002, a Sociedade reconhece os efeitos econômicos e 
financeiros das variações dos valores referentes à Parcela A, tais como 
classificados no contrato de concessão de distribuição de energia 
elétrica (vide nota 12).

3.2. Práticas contábeis gerais
a. Disponibilidades
O saldo inclui aplicações financeiras que são registradas ao custo 
acrescido de juros e das variações das taxas dos Certificados de 
Depósitos Interbancários - CDI ou das variações das taxas do dólar 
norte-americano, até 31 de dezembro de 2003 e 2002.

b. Consumidores
As contas a receber incluem os valores referentes ao fornecimento 
de energia elétrica faturados e a receita referente à energia 
elétrica fornecida e não faturada.

c. Operações no Mercado Atacadista de Energia - MAE
As operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no 
Mercado Atacadista de Energia - MAE e os Encargos de Serviços 
de Sistema - ESS, são contabilizadas com base em relatórios 
disponibilizados pelo MAE e por estimativa elaborada pela 
administração.

d. Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Constituída em montante julgado suficiente pela Administração 
para cobertura de eventuais perdas com as contas a receber e em 
conformidade com o Manual de Contabilidade do Serviço Público 
de Energia Elétrica instituído pela Resolução ANEEL nº 444, de 26 
de outubro de 2001.

e. Almoxarifados
Os materiais em almoxarifado são avaliados pelo custo médio de 
aquisição, acrescido dos gastos de manutenção e aferição, e 
classificados em razão da sua aplicação em obras em curso no 
ativo permanente ou no ativo circulante, quando para 
manutenção.

f. Investimento
O investimento na controlada Terraco Investments Ltd., com sede 
no Exterior, é registrado pelo método da equivalência patrimonial. 
As demonstrações contábeis da empresa controlada são 
convertidas pela taxa do dólar norte-americano na data do 
balanço. A controlada adota práticas contábeis consistentes com 
as da controladora.

g. Ativo Imobilizado
Imobilizado
O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou construção 
acrescido de encargos financeiros, variações monetárias dos 
empréstimos e financiamentos vinculados ao período de sua 
formação, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é 
calculada pelo método linear, pelas taxas indicadas na nota 14.2.

Ágio na incorporação da controladora Terraço Participações Ltda.
A parcela do ágio referente à mais valia do imobilizado, é 
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amortizada em 20 anos, pelo prazo médio de vida útil do 
imobilizado, conforme nota 14.2.

Para atender aos Ofícios ANEEL 936-SFF/ANEEL e 1010-SFF/ANEEL, 
de, respectivamente, 24 de setembro de 2002 e 17 de outubro de 
2002, o ágio - expectativa de rentabilidade futura, foi 
reclassificado do ativo diferido para o imobilizado - intangível. A 
CVM através do Ofício 147/03, de 14 de março de 2003 
manifestou sua concordância quanto a essa reclassificação.

A parcela do ágio referente à expectativa de rentabilidade futura 
foi amortizada à taxa de 10% a.a., de janeiro de 1999 a dezembro 
de 2001. A taxa de amortização do ágio aplicada no exercício de 
2003 é baseada no Ofício nº 393/2003-SFF/ANEEL, de 20 de 
março de 2003, conforme detalhado na nota 14.2.

A ANEEL através do Ofício nº 2182/2003 - SFF/ANEEL, de 23 de 
dezembro de 2003 ratificou as taxas de amortização aplicadas 
pela Elektro nos exercícios de 1999 a 2003, bem como, redefiniu a 
nova curva de amortização que deverá ser aplicada para o período 
de 2004 e 2028.

h. Diferido
A Sociedade optou pelo diferimento das variações cambiais 
decorrentes dos ajustes dos valores em reais de obrigações e 
créditos em moeda estrangeira, registradas no exercício de 2001, 
em conformidade com as Deliberações CVM nº 404, de 27 de 
setembro de 2001 e nº 409, de 1º de novembro de 2001. A 
amortização é calculada pelo método linear em 4 anos a partir do 
exercício de 2001 ou proporcional à liquidação das obrigações ou 
créditos em moeda estrangeira. (vide nota 14.2). 

i. Passivos circulantes e exigível a longo prazo
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, das 
variações nas taxas de câmbio e das variações monetárias 
incorridas.

j. Ativos e passivos vinculados a moedas estrangeiras ou 
sujeitos à atualização monetária
Estão atualizados com base na cotação das respectivas moedas 
nas datas de encerramento do balanço ou com base nos índices 
previstos contratualmente.

k. Plano de pensão
A Sociedade contabiliza o ajuste do compromisso atuarial 
referente ao Fundo de Pensão dos Empregados em decorrência 
da aplicação do pronunciamento IBRACON NPC 26 - 
"Contabilização de benefícios a empregados", aprovado através 
da Deliberação CVM nº 371, de 13 de dezembro de 2000 (vide 
nota 34).

l. Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.

m. Lucro/(prejuízo) por ação
É calculado com base no número de ações em circulação na data 
do balanço.

n. Fluxo de caixa
Elaborado de acordo com a Norma e Procedimento de 
Contabilidade - NPC 20 do IBRACON e em atendimento ao 
Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica e 
tem por finalidade apresentar as entradas e saídas de caixa da 
companhia no exercício.

o. Demonstração do valor adicionado
Elaborado de acordo com o Ofício Circular CVM nº 01/00 e em 
atendimento ao Manual de Contabilidade do Serviço Público de 
Energia Elétrica e tem por finalidade apresentar o resultado do 
exercício do ponto de vista de geração e distribuição de riquezas 
da companhia.

p. Demonstração dos resultados segregada por atividade
Elaborado de acordo com o Manual de Contabilidade do Serviço 
Público de Energia Elétrica e tem por finalidade apresentar o 
resultado segregando a atividade de distribuição e as atividades 
não vinculadas ao serviço concedido.

4. ACORDO GERAL DO SETOR ELÉTRICO
Em dezembro de 2001, a Câmara de Gestão da Crise de Energia 
Elétrica (GCE), as distribuidoras e as geradoras de energia concluíram 
o Acordo Geral do Setor Elétrico visando a recomposição das perdas 
de receita decorrentes do Programa de Racionamento de Energia 
Elétrica que ocorreu de 1º de junho de 2001 a 28 de fevereiro de 
2002. O Acordo Geral do Setor Elétrico foi assinado em 04 de julho 
de 2002.

A Lei 10.438, que reflete as condições gerais estabelecidas nas 
negociações setoriais, foi aprovada pelo Congresso Nacional e 
sancionada pelo Presidente da República em 26 de abril de 2002.

A Resolução nº 91 da GCE e Resolução nº 635 da ANEEL, ambas 
publicadas em 21 de dezembro de 2001, determinaram a 
Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE, em vigor a partir de 27 
de dezembro de 2001, visando a recuperação das perdas de receita 
decorrentes do Programa de Racionamento de Energia Elétrica, da 
Energia Livre e das variações dos valores de itens da Parcela A.

A ANEEL através da Resolução Normativa nº 1, de 12 de janeiro de 
2004, retificou o montante homologado pela Resolução ANEEL nº 
483, de 29 de agosto de 2002 referente ao valor de repasse da 
Energia Livre, alterou o prazo máximo de permanência da RTE nas 
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002

tarifas de fornecimento de energia elétrica da Elektro de 59 meses 
para 58 meses a contar a partir de 27 de dezembro de 2001 e 
excluiu a Compensação e Variações de Valores de Itens da Parcela 
"A" do prazo máximo de permanência da RTE nas tarifas de 
fornecimento de energia elétrica previsto no artigo 4º da lei 10.438, 
de abril de 2002.

A recuperação dos valores referentes à Compensação e Variações de 
Valores de Itens da Parcela "A" se dará imediatamente após a 
recuperação das perdas decorrentes do racionamento através da 
prorrogação da Recomposição Tarifária Extraordinária pelo prazo que 
for necessário.

Os reflexos deste acordo e das resoluções da ANEEL estão 
reconhecidos e demonstrados nas seguintes notas explicativas:

• Nota 9 - Energia Livre; 
• Nota 10 - Recuperação das perdas de receita decorrentes do

Programa de Racionamento;
• Nota 11 - Custos a recuperar - Programa de Racionamento de

Energia Elétrica; e
• Nota 12 - Conta de Compensação de Variações de Valores de

Itens da Parcela A - CVA.

5. REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA
Conforme previsto no Contrato de Concessão, em 27 de agosto de 
2003, a ANEEL homologou pela primeira vez o processo de revisão 
tarifária da Elektro. Este processo tem a finalidade de manter o 
equilíbrio econômico-financeiro da concessão e repassar aos 
consumidores os ganhos de produtividade da Concessionária. 

Os principais parâmetros utilizados para a revisão tarifária incluem: 
(i) a definição da base de ativos sobre a qual incidirão o custo

médio ponderado de capital e a taxa de depreciação regulatória, 
(ii) a adoção do método de valor de reposição a valor de mercado

para se determinar esta base,
(iii) o nível de custos operacionais adequado para a prestação do

serviço e 
(iv) a definição do fator X, índice que permite repasse de ganhos

de produtividade a clientes finais nos próximos 3 anos.

A metodologia definida pela ANEEL também estabelece que o índice 
de reposicionamento tarifário de 2003 deverá ser limitado ao índice 
nos moldes do reajuste tarifário que a empresa teria direito, repasse 
dos custos da Parcela A e atualização da Parcela B pelo IGP-M, 
ficando o restante parcelado a partir de 28 de agosto de 2004 até a 
data da próxima revisão em 27 de agosto de 2007.

Através da Resolução nº 429, de 26 de agosto de 2003, a ANEEL 
homologou o reposicionamento tarifário provisório da Elektro em 
27,93%, devendo o valor definitivo ser estabelecido quando da 

definição do valor da Quota de Reintegração Regulatória e da Base 
de Remuneração Regulatória, nos moldes da Resolução nº 493, de 4 
de setembro de 2002.

O percentual referente ao reposicionamento tarifário provisório 
homologado pela ANEEL à Elektro foi de 27,93%, sendo que 
20,25% foram aplicados a partir de 27 de agosto de 2003 e 7,68%, 
equivalente a R$ 170.421 mil, será recomposto nos próximos três 
reajustes tarifários anuais de 2004 a 2006, conforme Nota Técnica n° 
127/2003 da ANEEL.

O percentual a ser acrescido à tarifa nos próximos reajustes anuais 
constitui um ativo regulatório e é reconhecido como receita a partir 
da data em que passou a vigorar o reajuste tarifário (27 de agosto de 
2003), considerando o cálculo pro-rata dia, sobre o valor fixado pela 
ANEEL na Resolução nº 429, de 26 de agosto de 2003, e Ofício 
Circular nº 267/2004, de 16 de fevereiro de 2004 em observância do 
regime de competência. Em 31 de dezembro de 2003 a sociedade já 
havia reconhecido o total de R$ 58.687 mil, do qual, R$ 19.562 mil 
no curto prazo e R$ 39.125 mil no longo prazo, referente ao período 
de 27 de agosto de 2003 a 31 de dezembro de 2003.

O fator "X" homologado pela ANEEL à Elektro foi de 2,38%, e 
deverá ser aplicado anualmente nos reajustes tarifários como índice 
redutor do IGP-M a partir de 2004 até a nova revisão tarifária em 
2007. O fator X ainda poderá ser alterado em função: (i) da 
avaliação da empresa pelos consumidores no índice ANEEL de 
Satisfação do Consumidor (IASC) em 2003 e (ii) do cálculo de 
correção do componente "mão-de-obra" dos custos gerenciáveis 
das empresas.

6. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Os valores registrados em aplicações financeiras estão compatíveis 
com o valor de mercado dos mesmos, podendo ser resgatados a 
qualquer momento. 

O cronograma abaixo refere-se às datas de vencimentos dos 
investimentos.

 Vencimentos
 Saldos em R$ mil
 31/12/2003 31/12/2002

 Ano CDB/CDI* Fundos de Inv.** Total Ano Total
 
 2004 22.824 268.244 291.068 2003 47.583
 2005 3.928 11.510 15.438 2004 87.246
 2006 6.916 - 6.916 2005 20.253 
 Total 33.668 279.754 313.422 Total 155.082
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*Os Certificados de Depósito Bancário - CDB  estão indexados à 
variação média de 101,7% a.a. das taxas diárias dos Certificados de 
Depósito Interbancário (CDI).

**Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo (FIF) com a seguinte 
composição: 

O montante a receber de R$ 27.540 mil refere-se às vendas e 
compras de energia elétrica no âmbito do Mercado Atacadista 
de Energia - MAE no período de setembro de 2000 a dezembro 
de 2002 e R$ 4.294 mil referem-se à recompra de sobras de 
energia elétrica de contratos iniciais no período de março a 
dezembro de 2002. 

Em janeiro de 2004, a Elektro fechou acordo de parcelamento 
com agente integrante do MAE para o recebimento do 
montante de R$ 5.054 mil. Esse valor refere-se à inadimplência 
relativa às transações de compra e venda de energia no MAE, 
sendo que a primeira parcela foi recebida em janeiro de 2004.

7. CONTAS A RECEBER - CONSUMIDORES, SUPRIDORES, 
PARCELAMENTO DE DÉBITO E ENERGIA ELÉTRICA 
LONGO PRAZO 

-  72,8% em Títulos Públicos Federais (NBC-E e NTN-D) indexados à 
variação do dólar norte-americano mais juros médios de 3,15% a.a.;
- 27,2% em títulos privados indexados à variação média de 101,9% 
do CDI e a variação do dólar norte-americano mais juros de 6% a.a..

     R$ mil
     31/12/2003    31/12/2002
 Classes Nº Total de (*)  Vencidos
  Consumidores até 90 dias (+) 90 dias A Vencer C. Prazo L. Prazo TOTAL TOTAL

Residencial  1.564.790 28.118 3.813 42.811 74.742 - 74.742 65.831
Industrial  23.042 8.437 11.057 9.103 28.597 - 28.597 27.058
Comercial  125.353 8.448 1.631 11.267 21.346 - 21.346 20.406
Rural  88.525 1.798 295 4.732 6.825 - 6.825 6.776
Poder Público  13.957 1.786 1.238 4.505 7.529 - 7.529 6.256
Iluminação Pública 1.628 2.969 2.232 4.587 9.788 - 9.788 11.702
Serviço Público  2.126 1.136 495 3.593 5.224 - 5.224 4.480
Parcelamentos débitos - 2.292 6.287 33.399 41.978 15.900 57.878 43.964
Rendas não faturadas - - - 156.525 156.525 - 156.525 121.761
(-) Arrecadação em processo
 de classificação  - - - (1.112) (1.112) - (1.112) (4.283)
Total de consumidores
 e parcelamento 1.819.421 54.984 27.048 269.410 351.442 15.900 367.342 303.952

Supridores:
 Mercado atacadista de energia - MAE      -
  Venda de energia - - - 1.196 1.196 26.344 27.540 142.661
  Recompra de contratos iniciais - - - 273 273 4.021 4.294 28.590
   - - - 1.469 1.469 30.365 31.834 171.251
 Contratos bilaterais - - - - - - - 1.520
Total de supridores - - - 1.469 1.469 30.365 31.834 172.771

Total  1.819.421 54.984 27.048 270.879 352.911 46.265 399.176 476.723

(*) Não auditados pelos auditores independentes.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002

8. PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO 
DUVIDOSA
A Elektro tem registrado como provisão para créditos de 

liquidação duvidosa em 31 de dezembro de 2003, o montante de 

R$ 30.144 mil (R$ 33.800 mil em 31 de dezembro de 2002), 

montante este julgado suficiente pela Administração para 

cobertura de prováveis perdas. 

A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa é constituída 

também em conformidade com o Manual de Contabilidade do 

Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução 

ANEEL nº 444, de 26 de outubro de 2001.

9. ENERGIA LIVRE
Energia livre é aquela produzida por unidades geradoras não 

comprometidas com os Contratos Iniciais de Suprimento de 

Energia e que substituem a geração das usinas que participam do 

Mecanismo de Realocação de Energia (MRE).

Durante a vigência do Programa de Racionamento de Energia 

Elétrica, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

determinou uma redução acentuada na geração das usinas 

participantes do MRE, resultando em exposição financeira dessas 

geradoras com relação às usinas produtoras de energia livre.

O Acordo Geral do Setor Elétrico estabeleceu o limite de

R$ 49,26/MWh para as exposições dos geradores participantes do 

MRE com relação às compras de energia livre durante o período 

do racionamento. A diferença entre os preços do MAE vigentes à 

época do racionamento e o limite citado acima, devida às 

unidades geradoras produtoras da energia livre, será reembolsada 

pelas distribuidoras mensalmente através de um percentual a 

incidir sobre os recursos efetivamente recebidos através da RTE, 

em vigor a partir de 27 de dezembro de 2001, e repassada às 

tarifas de fornecimento de energia de clientes finais. 

A ANEEL através da Resolução Normativa nº 1, de 12 de janeiro 

de 2004, retificou o valor homologado pela Resolução nº 483, de 

29 de agosto de 2002, referente a Energia Livre, passando o valor 

total a ser repassado pela Elektro de R$ 101.890 mil para

R$ 115.318 mil, a valores de 28 de fevereiro de 2002. O referido 

ajuste foi reconhecido em dezembro de 2003.

A Sociedade tem registrado contabilmente, em 31 de dezembro 

de 2003, o saldo a receber de R$ 111.359 mil (R$ 39.303 mil no 

ativo circulante e R$ 72.056 mil no realizável a longo prazo), e a 

pagar de R$ 106.891 mil (R$ 37.726 mil no passivo circulante e 

R$ 69.165 mil no exigível a longo prazo), líquido de PIS, COFINS, 

CPMF, taxa de fiscalização da ANEEL e percentual destinado a 

pesquisa e desenvolvimento (1% da receita bruta), conforme 

previsto na Resolução ANEEL nº 89, de 25 de fevereiro de 2003.

Através da RTE o montante de Energia Livre está sendo 

recuperado a partir de fevereiro de 2003 e repassado às 

geradoras desde março de 2003, tendo seu término estimado 

pela Sociedade para setembro de 2006. Esse repasse corresponde  

a 36,186% do valor arrecadado mensalmente através da RTE.

 Valores em R$ mil
 Tipos de créditos 2003 2002

Residencial 5.658 7.863
Industrial 6.675 6.906
Comercial 1.472 2.194
Rural 223 326
Poder público (federal, estadual e municipal) 260 387
Iluminação pública 4.645 5.630
Parcelamento prefeitura municipal 8.832 8.753
Parcelamento privado 2.379 1.741
Total 30.144 33.800
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11. CUSTOS A RECUPERAR - PROGRAMA DE 
RACIONAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
O valor de R$ 6.557 mil (R$ 9.836 mil em 31 de dezembro de 2002 

registrado no realizável a longo prazo) representa os gastos 

vinculados à implementação das ações necessárias à execução do 

Programa de Racionamento de Energia Elétrica, contabilizados em 

conformidade com a Resolução ANEEL nº 299, de 27 de julho de 

2001. Esse valor é composto, principalmente, pelos gastos de 

pessoal disponibilizado no gerenciamento do Programa de 

Racionamento de Energia Elétrica, implementações nos sistemas de 

faturamento/recebimento e mão-de-obra contratada para 

atendimento a clientes durante o racionamento. O Ofício ANEEL nº 

154, de 28 de março de 2003, homologou o valor que está sendo 

repassado às tarifas de fornecimento de energia elétrica desde o 

reajuste tarifário anual em 27 de agosto de 2003, por um período 

de 12 meses. Até o final do exercício de 2003 foi amortizado o 

montante de R$ 3.279 mil.

12. CONTA DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES DE 
VALORES DE ITENS DA PARCELA A - CVA
O saldo de R$ 192.680 mil, existente em 31 de dezembro de 2003, 

demonstrado no quadro abaixo, refere-se ao reconhecimento dos 

efeitos econômicos e financeiros das variações dos custos da 

Parcela A e CVA, previstos no contrato de concessão de 

distribuição de energia elétrica, em conformidade com a Medida 

Provisória nº 2.227, de 4 de setembro de 2001, Portaria 

Interministerial nº 25 dos Ministérios de Estado da Fazenda e de 

Minas e Energia, de 24 de janeiro de 2002, Resoluções ANEEL nº 

72, de 7 de fevereiro de 2002 e nº 90, de 18 de fevereiro de 2002.

10. RECUPERAÇÃO DAS PERDAS DE RECEITA 
DECORRENTES DO PROGRAMA DE RACIONAMENTO
A metodologia de apuração dos valores a serem recuperados a 

título de perdas de receita decorrentes do Programa de 

Racionamento de Energia Elétrica foi regulamentada através da 

Resolução ANEEL nº 31, de 24 de janeiro de 2002, e sua 

contabilização foi realizada conforme o estabelecido pela ANEEL 

através da Resolução nº 72, de 7 de fevereiro de 2002.

O valor homologado pela ANEEL referente às perdas de receita 

decorrentes do Programa de Racionamento de Energia Elétrica no 

período de junho de 2001 a fevereiro de 2002, totalizou

R$ 219.184 mil. O equivalente a 90% deste montante (R$ 197.266 

mil) foi financiado pelo BNDES (vide nota 21).

O saldo das perdas de receita decorrentes do Programa de 

Racionamento de Energia Elétrica está sendo amortizado através da 

RTE. Essa amortização teve início em janeiro de 2002, tendo seu 

término estimado pela Sociedade em agosto de 2006. Até 31 de 

dezembro de 2003, foram amortizados R$ 140.640 mil, sendo

R$ 61.045 mil no exercício de 2003. 

 Valores 
 Descrição R$ mil 

Saldo líquido das perdas de receita decorrentes do
racionamento em 31/12/2002 173.999
Atualização do exercício pela taxa Selic 31/12/2003 35.848
 209.847
Amortização do exercício (61.045) 
 148.802
Saldo do Curto Prazo 59.521
Saldo do Longo Prazo 89.281

Saldo líquido em 31/12/2003 148.802

 R$ mil
 Ativo Passivo
 Ciculante Longo Prazo Total Circulante Longo Prazo Total

Saldo em 31/12/2002 32.176 69.714 101.890 31.001 67.169 98.170
Transferências 34.719 (34.719) - 29.371 (29.371) -
Ajuste no exercício de 2003 - 22.384 22.384 - 17.147 17.147
Atualização pela Selic até 31/12/2003 2.984 14.677 17.661 2.627 14.220 16.847
Amortização do exercício (30.576) - (30.576) (25.273) - (25.273)
Saldo em 31/12/2003 39.303 72.056 111.359 37.726 69.165 106.891
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002

CVA
A Portaria Interministerial n° 116, de 4 de abril de 2003, alterou o 
prazo de repasse dos valores relacionados à CVA ao reajuste 
tarifário anual das distribuidoras de energia elétrica. No caso da 
Elektro as variações ocorridas entre agosto de 2002 e julho de 
2004, serão repassadas nos 24 meses subseqüentes ao reajuste 
anual que ocorrerá em agosto de 2004.

Dessa forma o valor de R$ 102.695 mil (R$ 32.414 mil no curto 
prazo e R$ 70.281 mil no longo prazo), reconhecido a partir de 28 
de julho de 2002, será recuperado a partir do reajuste tarifário de 
27 de agosto de 2004, desde que os valores sejam liquidados 
financeiramente até 30 dias anteriores da data do reajuste tarifário 
anual. A ANEEL homologou o montante de R$ 91.086 mil ajustado 
pela Selic até 27 de julho de 2003 que será recuperado a partir do 
reajuste tarifário em 27 de agosto de 2004.

Em decorrência do adiamento do repasse nas tarifas dos valores 
apurados com a aplicação do mecanismo de compensação da CVA, 
foi criado através da Medida Provisória nº 127 de 04 de agosto de 
2003, o Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às 
Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia 
Elétrica, o qual autoriza, através do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, o financiamento dos 
valores da CVA não repassados às tarifas nos reajustes tarifários 
das Concessionárias.

Os recursos deste financiamento serão liberados em 3 parcelas, 
conforme descrito na Medida Provisória nº 127 que se transformou 
em Lei nº 10.762 em 11 de novembro de 2003, corrigidas pela 
Selic desde a data do último reajuste tarifário em 27 de agosto de 
2003, até a data da liberação de cada parcela. As liberações da 
primeira e segunda parcela, relativas a 50% e 30% 
respectivamente do valor total financiado, ocorreram em novembro 
de 2003 (R$ 47.848 mil) e fevereiro de 2004 (R$ 29.706 mil), os 
20% restantes estão previstos para ocorrer em maio de 2004. 

PARCELA A 
Em 29 de agosto de 2002, através da Resolução nº 482, a ANEEL 
homologou o valor da Parcela A no montante de R$ 58.910 mil, 
referente ao período de 1º de janeiro de 2001 a 25 de outubro de 
2001. Deste valor 90% (R$ 53.019 mil) foi financiado pelo BNDES, 
cuja liberação ocorreu em setembro de 2002 (vide nota 21).
 
A ANEEL através da Resolução Normativa nº 1, de 12 de janeiro de 
2004, excluíu do prazo máximo de permanência da RTE a 
recuperação dos montantes de perdas das distribuidoras devido às 
variações da "Parcela A" durante o racionamento (Resolução 
ANEEL nº 482/02), passando essa recuperação a ocorrer 
imediatamente após o final da RTE prevista no art. 4º da Lei nº 
10.438, de 2002, pelo prazo necessário para recuperação do 
montante homologado.

 R$ mil
 Descrição Ciculante Longo Prazo Total
 CVA CVA PARCELA A 2003 2002

Custos da energia de Itaipu 10.730 (7.135) 36.791 40.386 76.847
Transporte de energia - Itaipu 7 342 164 513 232
Transporte de energia (734) - 1.540 806 1.540
Energia comprada - - 3.055 3.055 3.055
Encargos de conexão - - 717 717 717
Encargos de serviço de sistema - ESS 15.543 36.536 - 52.079 34.099
ONS - Uso da rede básica - 1.918 - 1.918 2.584
Subtotal diferido de energia comprada (vide nota 28) 25.546 31.661 42.267 99.474 119.074
Conta de consumo de combustível - CCC 661 4.641 12.332 17.634 12.474
Conta de desenvolvimento energético - CDE 5.183 22.027 - 27.210 -
Reserva global de reversão - RGR - - (920) (920) (920)
Taxa de fiscalização ANEEL - - 782 782 782
Subtotal de outros itens da CVA 5.844 26.668 12.194 44.706 12.336
Total da variação Selic 6.504 11.952 34.811 53.267 20.032
Juros empréstimos BNDES - - 713 713 175
Amortização da CVA (5.480) - - (5.480) (2.738)
Total 32.414 70.281 89.985 192.680 148.879
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Em 31 de dezembro de 2003, o montante da Parcela A, já 
atualizado monetariamente pela Selic, totalizou R$ 89.985 mil. O 
início da amortização é estimado pela Sociedade para outubro de 
2006, tendo o seu término previsto em agosto de 2007, através do 
mecanismo semelhante da RTE, em vigor a partir de 27 de 
dezembro de 2001. 

13. OUTROS CRÉDITOS

Terraco Investments Ltd.
O investimento na Terraco Investments Ltd. (TIL), 100% controlada 
pela Elektro, é avaliado pelo método de equivalência patrimonial.

Conforme autorizado pelo Ofício CVM/SNC/004/2004, de 23 de 
janeiro de 2004, não estão sendo apresentadas as Demonstrações 
Financeiras Consolidadas com a TIL, por não representarem 
alteração relevante na unidade econômica consolidada.

Os principais valores do balanço patrimonial da controlada, são os 
seguintes:

14. PERMANENTE
14.1. Investimentos

As contas a receber de empresas ligadas, todas do Grupo Enron, 
referem-se a créditos em moedas estrangeiras, sem incidência de 
juros. As contas a pagar referem-se a empréstimos, também sem 
incidência de juros.

Em dezembro de 2001, a Enron Development Funding Ltd. (EDF) e 
a Terraco Investments Ltd. (TIL) negociaram a postergação dos 
prazos de pagamento das obrigações devidas pela TIL à EDF entre 
dezembro de 2001 e dezembro de 2003. A TIL, por sua vez, 
concedeu à ETB - Energia Total do Brasil Ltda., Enron Investimentos 
Energéticos Ltda. e EPC - Empresa Paranaense Comercializadora 
Ltda., postergação de suas parcelas vincendas no mesmo período. 

As parcelas cujos vencimentos estavam previstos para ocorrerem 
entre dezembro de 2001 e dezembro de 2003, equivalentes a
US$ 124.071 mil, foram postergadas para o vencimento final das 
obrigações em dezembro de 2004.

Em março de 2004, a EDF concedeu a postergação do vencimento 
das parcelas vincendas entre março e dezembro de 2004 para 
março de 2005. A TIL, por sua vez, concedeu à ETB - Energia Total 
do Brasil Ltda., Enron Investimentos Ltda. e EPC - Empresa 
Paranaense Comercializadora Ltda., postergação de suas parcelas 
vincendas nas mesmas condições.

 R$ mil
 2003 2002

Materiais em reparo 2.864 1.158
Desativações/Alienações em curso 619 1.127
RGR a compensar 32 1.382
Fornecimento de materiais e serviços 2.567 2.231
Venda de imóveis 790 2.888
Adiantamento de viagens e empregados 720 701
Prestação de serviços 1.912 501
Créditos diversos 5.277 775
Total 14.781 10.763

 R$ mil

  2003 2002
Ativo
 Realizável a longo prazo
  ETB - Energia Total do Brasil Ltda. 249.889 305.598
  EPC - Empresa Paranaense
    Comercializadora Ltda. 240.532 294.154
  Enron Investimentos Energéticos Ltda. 26.952 32.959
  Enron Development Funding Ltd. - 5.358
   517.373 638.071
   517.373 638.071
Passivo
 Exigível a longo prazo
  Enron Development Funding Ltd. 517.373 632.712
   517.373 632.712
   517.373 632.712
 Patrimônio líquido
  Capital social 31.637 38.690
  Prejuízos acumulados (31.637) (33.331)
   - 5.359
   517.373 638.071
Resultado
  Receitas 29 89
  Despesas (4.411) (7)
 Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício (4.382) 82

 R$ mil
 2003 2002

Terrenos 4.281 4.194
Edificações 572 -
Terraco Investiments Ltd. - 5.358
FINOR 187 557
 5.040 10.109
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002

 Taxas R$ mil
  Anuais 2003 2002
 Depreciação/  Depreciação/    
 Amortização Custo Amortização Líquido Líquido 
Em Serviço
 Intangível 0 a 20,0% 19.187 (207) 18.980 18.913
 Terrenos - 11.967 - 11.967 12.248
 Edificações, obras civis e benfeitorias 2,0 a 5,0% 52.225 (24.240) 27.985 28.613
 Máquinas e equipamentos 2,0 a 7,7% 1.896.856 (829.235) 1.067.621 1.017.734
 Veículos 20,0% 25.371 (17.964) 7.407 7.862
 Móveis e utensílios 10,0% 7.048 (3.295) 3.753 3.763
 Distribuição  2.012.654 (874.941) 1.137.713 1.089.133

 Intangível 0 a 20,0% 30.084 (19.840) 10.244 13.823
 Terrenos - 189 - 189 189
 Edificações, obras civis e benfeitorias 2,0 a 5,0% 6.850 (534) 6.316 6.577
 Máquinas e equipamentos 2,0 a 7,7% 5.901 (1.802) 4.099 3.823
 Veículos 20,0% 2.058 (623) 1.435 980
 Móveis e utensílios 10,0% 17.769 (5.369) 12.400 12.401
 Administração Central  62.851 (28.168) 34.683 37.793

 Produção 2,0 a 6,7% 4.372 (3.253) 1.119 1.016
    2.079.877 (906.362) 1.173.515 1.127.942

 Ágio pela incorporação da Terraço Participações Ltda.:
  - Mais-valia do ativo imobilizado 5,0% 147.218 (36.805) 110.413 117.774
  - Expectativa de rentabilidade futura (*) 1.126.987 (390.063) 736.924 765.878
 Atividades não vinculadas à concessão  1.274.205 (426.868) 847.337 883.653
    3.354.082 (1.333.230) 2.020.852 2.011.595
Em Curso
 Obras - 48.507 - 48.507 37.059
 Almoxarifados - 19.819 - 19.819 17.150
 Depósitos judiciais/Provisão para desapropriações - 3.234 - 3.234 5.337
 Adiantamentos a fornecedores - 306 - 306 902
 Materiais em reparo - 1.632 - 1.632 2.180
    73.498 - 73.498 62.628

Total do Imobilizado  3.427.580 (1.333.230) 2.094.350 2.074.223

Diferido
 Diferimento da variação cambial 25,0% 169.028 (126.771) 42.257 84.514
 Outras despesas diferidas 20,0% 429 (313) 116 200
    169.457 (127.084) 42.373 84.714

Total Imobilizado e Diferido  3.597.037 (1.460.314) 2.136.723 2.158.937

(*) Taxa de 10% para os exercícios de 1999 a 2001 e taxa de amortização revisada pelo Ofício ANEEL nº 393/2003-SFF/ANEEL de 20 de março 
de 2003 aplicadas desde janeiro de 2002.

14.2. Imobilizado e Diferido
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Ágio pela Incorporação da Terraço Participações Ltda.
O valor de R$ 1.274.205 mil, referente ao ágio pago na aquisição 
da Elektro pela Terraço Participações Ltda., incorporada pela 
Sociedade em 21 de dezembro de 1998, foi desdobrado em duas 
categorias: a primeira, referente à mais valia do ativo imobilizado 
no valor de R$ 147.218 mil, registrada no ativo imobilizado, e a 
segunda, referente à expectativa de rentabilidade futura no valor 
de R$ 1.126.987 mil, registrada originalmente no ativo diferido.

O saldo relacionado à mais-valia do imobilizado, resultante da 
incorporação da controladora Terraço Participações Ltda., é 
amortizado em 20 anos, pelo prazo médio de vida útil do 
imobilizado. 

O ágio contabilizado no ativo imobilizado, fundamentado em 
expectativa de rentabilidade futura, está sendo amortizado de 
acordo com a taxa de amortização revisada pela ANEEL, conforme  
Ofício nº 393/2003, para o período de 1º de janeiro de 2002 a 31 
de dezembro de 2003. Entre janeiro de 1999 e dezembro de 
2001, o ágio foi amortizado a taxa de 10% a.a..

A taxa de amortização do ágio utilizada no exercício de 2003 é de 
2,56918% a.a. e está em conformidade com o Ofício nº 
393/2003 - SFF/ANEEL, de 20 de março de 2003 e ratificado pelo 
Ofício   nº 978/2003 - SFF/ANEEL, de 07 de julho de 2003. 

Com base em estudos econômicos elaborados pela Elektro, a 
ANEEL através do Ofício 2182/2003, determinou os ajustes da 
taxa de amortização para o período de 2004 a 2028, conforme 
quadro abaixo:

  Taxa   Taxa  Taxa 

 Ano Amortização Ano Amortização Ano Amortização

1999 10,00000% 2009 4,20551% 2019 1,99702%
 2000 10,00000% 2010 4,24119% 2020 1,55621%
 2001 10,00000% 2011 3,90852% 2021 1,51119%
 2002 2,04198% 2012 3,44677% 2022 1,47491%
 2003 2,56918% 2013 3,42180% 2023 1,25352%
 2004 2,32537% 2014 3,51588% 2024 0,99379%
 2005 3,80520% 2015 3,09198% 2025 0,96194%
 2006 4,62902% 2016 2,40746% 2026 0,94120%
 2007 5,38323% 2017 2,34248% 2027 0,80976%
 2008 4,28012% 2018 2,28851% 2028 0,59626%

15. FORNECEDORES E SUPRIDORES DE ENERGIA 
ELÉTRICA

16. TRIBUTOS A RECOLHER

(*) parcelamento do RICMS quitado antecipadamente em 22 de 
dezembro de 2003 no valor total de R$ 12.340 mil.

 Descrição R$ mil
 2003 2002
Moeda nacional  
Supridores 99.354 82.157
Encargos de serviços de sistema - ESS 1.453 34.100
Materiais e serviços 25.425 17.745
 126.232 134.002

Moeda estrangeira  
Supridor - FURNAS 55.164 61.850

Total 181.396 195.852

 R$ mil
 2003 2002 
 Circulante L. Prazo Circulante L. Prazo
Imposto s/circulação de
 mercadorias e serviços - ICMS 51.078 - 41.637 -

Imposto s/circulação de
 mercadorias e serviços - ICMS    
 (Parcelamento - RICMS
 art. 570 a 584)* - - 7.959 13.016

Imposto de renda e contribuição
 social s/lucro líquido 28.798 - - -

Contribuição financiamento da
 seguridade social - COFINS 19.563 - 5.408 -

Programa de integração
 social - PIS 10.160 - 1.487 -

Imposto de renda retido
 na fonte - IRRF 641 - 636 -

Outros 33 - 21 -

Total 110.273 - 57.148 13.016

Demonstrações Financeiras 2003
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002

A quota de RGR é destinada à União, com a finalidade de prover 
recursos para reversão, encampação, expansão e melhorias dos 
serviços públicos de energia elétrica. Seu valor é representado por 
2,5% aplicado sobre o ativo reversível, limitado a 3% da receita 
líquida. 
 
A quota de CCC é a parcela do rateio da conta de consumo dos 
combustíveis fósseis (carvão, óleo e gás) consumidos pelas usinas 
termelétricas dos sistemas interligados (Sul, Sudeste e Centro- 
Oeste) e isolados.
 
A quota de CDE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 
2002, e homologada pela Resolução ANEEL nº 42, de 31 de janeiro 
de 2003, objetivando promover a competitividade da energia 
produzida a partir de fonte eólica, pequenas centrais hidrelétricas, 
biomassa, gás natural e carvão mineral nacional, nas áreas 
atendidas pelos sistemas elétricos interligados e também a 
universalização do serviço de energia elétrica em todo território 
nacional.
 
Conforme Resolução ANEEL nº 71, de 7 de fevereiro de 2002, os 
encargos de capacidade emergencial estão sendo cobrados desde 
março de 2002 dos clientes finais, exceto os residenciais 
classificados como baixa renda, classe baixa tensão - B1 e rural 
classe baixa tensão - B2 com consumo abaixo de 350 kWh/mês. Os 
valores arrecadados são repassados para a Comercializadora 
Brasileira de Energia Emergencial - CBEE, e têm o objetivo de 
custear a disponibilidade das térmicas do programa emergencial, 
contratadas junto à CBEE.

18. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
Periodicamente, a Administração da Sociedade revisa os 
questionamentos judiciais e, baseada na opinião de seus assessores 
legais, identifica a necessidade da revisão dos valores provisionados, 
bem como casos que requeiram a constituição de novas provisões. 

As provisões refletem as perdas futuras prováveis e apresentam a 
seguinte composição:

Cíveis e trabalhistas   
A Sociedade tem constituído provisão no montante de R$ 17.006 
mil para fazer frente à cobertura de eventuais processos cíveis, 
trabalhistas e de desapropriações decorrentes da atividade 
operacional da Elektro.

Reajuste tarifário
A Sociedade tem constituído R$ 5.624 mil sob a rubrica de 
Reajuste Tarifário para fazer frente a eventuais ações contra 
reajustes de tarifas de fornecimento de energia elétrica ocorridos 
durante períodos de congelamento de preços em 1986.

Fiscais
PIS/COFINS - Ampliação da base de cálculo 
Refere-se ao questionamento do direito de recolher o PIS/COFINS 
nos termos que prevê a Lei Complementar 70/91, ou seja, 
incidência somente sobre o faturamento.

20. DEBÊNTURES
1ª Emissão
Aprovada conforme deliberações das Assembléias Gerais 
Extraordinárias - AGE realizadas, respectivamente, em 30 de março 
e 12 de setembro de 2000, e pela Comissão de Valores Mobiliários, 
em 3 de outubro de 2000, sendo registrada sob o nº 
CVM/SER/DEB-2000/026.

17. ENCARGOS DO CONSUMIDOR

 R$ mil 
 2003 2002
Quota para a reserva global de reversão - RGR 1.690 1.714
Quota para a conta de consumo
   de combustível - CCC 11.445 7.954
Quota para a conta de desenvolvimento
   energético - CDE 3.887 -
Encargos de capacidade emergencial 2.807 3.731
Total 19.829 13.399

 Natureza R$ mil
  2003 2002
Cíveis e trabalhistas 17.006 9.860
Desapropriações 1.663 4.930
Reajuste tarifário 5.624 5.624
Fiscais:  
 COFINS 50.111 36.813
 PIS 10.078 8.432
Total 84.482 65.659

19. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES

 Descrição R$ mil
 2003 2002
Consumidores - contas recebidas a maior 659 3.194
Fundação CESP 3.339 3.653
Taxa de fiscalização - ANEEL 294 144
Provisão para tarifa bancária 611 665
Adiantamentos em obras de clientes 2.145 2.528
Financiadora de estudos e projetos - Finep 379 303
Provisão de hedge 1.109 -
Entidades seguradoras 1.987 2.314 
Outros 2.610 (431)
Total 13.133 12.371
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As características gerais da emissão são as seguintes:

Tipo: debêntures simples, escriturais, não conversíveis para 
distribuição pública
Valor: R$ 62.500.000,00
Valor nominal: R$ 10.000,00 por debênture
Série: Única
Quantidade: 6.250 debêntures
Remuneração: IGP-DI + 11,4% a.a.
Pagamento dos juros: anualmente
Amortização do principal: pagamento ao final de 5 anos, em 10 de 
maio de 2005
Garantia: flutuante sobre os ativos totais da Sociedade, excluindo-
se os ativos já vinculados a empréstimos.

(*) Repasses efetuados por instituições financeiras, agentes do 
BNDES.
(**) Empréstimo emergencial do BNDES no montante de
R$ 250.285 mil referentes a 90% dos valores das perdas de 
receita decorrentes do racionamento (vide nota 10) e dos itens da 
Parcela A (vide nota 12). No exercício de 2003 foram 
reconhecidos encargos de R$ 41.789 mil e amortizado um 
montante de R$ 81.102 mil.
(***) Empréstimo emergencial e excepcional de apoio às 
concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia 
elétrica do BNDES (vide nota 12).

Em 13 de dezembro de 2000, foram subscritas 1.200 debêntures, 
cujo principal atualizado em 31 de dezembro de 2003 é de
R$ 19.475 mil (R$ 18.326 mil em 31 de dezembro de 2002) e está 
registrado no exigível a longo prazo. Os juros proporcionais 
incorridos em 31 de dezembro de 2003 no valor de R$ 1.420 mil
(R$ 1.338 mil em 31 de dezembro de 2002), estão registrados no 
passivo circulante, em função do vencimento contratual.

Em 31 de dezembro de 2003, o saldo de 5.050 debêntures 
permanece em tesouraria.

21. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

 CIRCULANTE - R$ mil LONGO PRAZO - R$ mil
 2003 2002 2003 2002
   Principal Encargos Subtotal Principal Encargos Subtotal Principal Encargos Subtotal Total
Moeda Nacional
 Capital de Giro - - - 27.500 56 27.556 - - - -
 Fundação Cesp 12.907 - 12.907 13.679 - 13.679 43.824 - 43.824 55.898
 BNDES
  Automático(*) 1.568 6 1.574 1.987 13 2.000 - - - 1.490
  Finame(*) 1.477 6 1.483 1.755 11 1.766 - - - 1.389 
  Finem(*) 17.875 218 18.093 - 574 574 34.261 - 34.261 50.944 
  Racionamento(**) 38.635 627 39.262 43.706 1.421 45.127 94.873 19.620 114.493 147.941 
  CVA(***) 5.981 108 6.089 - - - 41.867 755 42.622 - 
 Eletrobrás - Luz do Campo 420 - 420 182 91 273 1.190 - 1.190 682 
 Eletrobrás - Reluz 1.414 116 1.530 - - - 4.243 347 4.590 5.221 
Total 80.277 1.081 81.358 88.809 2.166 90.975 220.258 20.722 240.980 263.565

 Vencimentos do Principal
 e Encargos a Longo Prazo
 Saldo em 31/12/2003 Saldos em 31/12/2002
 Ano R$ mil Ano R$ mil
 2005 76.685 2004 68.450 
 2006 133.427 2005 65.116 
 2007 3.609 2006 57.758 
 Após 2007 27.259 Após 2006 72.241
  240.980  263.565

Demonstrações Financeiras 2003
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002

Os indexadores referentes às obrigações por empréstimos e 
financiamentos apresentaram as seguintes variações acumuladas no 
encerramento dos períodos de janeiro a dezembro de 2003 e 2002:

Condições Contratuais:

 Tipo Garantias Condições Gerais

 Capital de Giro Caução de depósitos provenientes de receitas de venda de energia CDI + 3,5% a.a.

Fundação Cesp

 Confissão da Dívida II Autorização para acessar as receitas provenientes de venda de energia TR + 8% a.a.ou

  limitada ao valor das parcelas inadimplidas custo atuarial (*)

 Confissão de Dívida III Autorização para acessar as receitas provenientes de venda de energia IGP - DI + 6,0% a.a.

  limitada ao valor de parcelas inadimplidas

BNDES

 Automático não há TJLP + 3,45% a.a.

 Finame Alienação fiduciária + nota promissória (**) TJLP + 3,20% a 3,40% a.a.

 Racionamento Caução de depósitos provenientes de venda de energia SELIC + 1,0% a.a.

 Finem Vinculação das receitas provenientes vda. de energia + n. promissória (**) TJLP + de 3,85% a.a.

 CVA Caução de depósitos provenientes de venda de energia SELIC + 1,0% a.a.

Eletrobrás - Reluz Autorização para acessar as receitas provenientes de venda de energia

  limitada ao valor de parcelas inadimplidas + nota promissória RGR + 5,0% a.a. (***)

Eletrobrás - Luz do Campo Autorização para acessar as receitas provenientes de venda de energia

  limitada ao valor de parcelas inadimplidas + nota promissória RGR + 5,0% a.a. (***)

(*) O maior valor entre os dois índices. O custo atuarial equivale a IGP-DI + 6% a.a.

(**) As garantias cobrem 69% do total dos financiamentos Finame.

(***) Reserva global de reversão - RGR é indexada à variação da UFIR, que tem se mantido constante.

 Índices Variação % Acumulada
  nos Exercícios
  2003 2002

 US$ (18,23) 52,27 
 IGP-M 8,70 25,31 
 TR 4,65 2,80 
 IGP-DI 7,67 26,41 
 TJLP 11,50 9,87
 Custo atuarial (*) 14,13 34,00

(*) IGP-DI + 6% a.a.



77

As transações com pessoas ligadas referem-se às operações de 
empréstimos realizadas obedecendo às condições de mercado à 
época da sua respectiva realização.

Os saldos dos empréstimos de longo prazo junto a Enron Brazil 
Power Holdings IV Ltd., EPC - Empresa Paranaense Comercializadora 
Ltda., Enron Investimentos Energéticos Ltda. e ETB - Energia Total 
Brasil Ltda. (I) totalizando R$ 958.979 mil representam a obrigação 
equivalente a US$ 250 milhões, com juros de 15% a.a., incorporada 
da Terraço Participações Ltda., e contemplada na apuração do Fluxo 
Financeiro constante do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessão da Elektro (vide nota 36).

Em 4 de dezembro de 2001, as empresas credoras ligadas à Elektro 
concederam prorrogação dos pagamentos de todas as obrigações 
devidas entre dezembro de 2001 e dezembro de 2003:

(i) R$ 236,6 milhões, que correspondem a US$ 81,9 milhões em
31 de dezembro de 2003, referentes aos juros sobre a dívida em 
moeda estrangeira, cujo principal corresponde a US$ 250 milhões 
contratada junto à Enron Brasil Power Holdings IV Ltd., EPC - 
Empresa Paranaense Comercializadora Ltda., Enron Investimentos 
Energéticos Ltda. e ETB - Energia Total do Brasil Ltda.;

22. DÍVIDAS COM PESSOAS LIGADAS

 CIRCULANTES - R$ mil LONGO PRAZO - R$ mil
 Credores 2003 2002 2003 2002
 Encargos Encargos Principal Encargos Subtotal Principal Encargos Subtotal
Moeda Nacional

ETB - Energia Total Brasil Ltda. 77 - 34.881 7.572 42.453 32.086 4.265 36.351

 77 - 34.881 7.572 42.453 32.086 4.265 36.351

Moeda Estrangeira - US$

Enron Brazil Power Holdings IV Ltd. 2.901 - 535.513 172.783 708.296 654.897 115.251 770.148 
EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda. 472 - 87.190 29.826 117.016 106.628 20.837 127.465
Enron Investimentos Energéticos Ltda. 53 - 9.723 3.326 13.049 11.891 2.324 14.215 
ETB - Energia Total Brasil Ltda. (I) 487 - 89.874 30.744 120.618 109.909 21.478 131.387 

ETB - Energia Total Brasil Ltda. (II) 38.786 - 615.660 93.418 709.078 752.912 139.037 891.949 
 42.699 - 1.337.960 330.097 1.668.057 1.636.237 298.927 1.935.164 
Total 42.776 - 1.372.841 337.669 1.710.510 1.668.323 303.192 1.971.515

 Credores Condições Gerais

Moeda Nacional
 ETB - Energia Total Brasil Ltda. IGP-M + 10% a.a.

Moeda Estrangeira - US$
 Enron Brazil Power Holdings IV Ltda. Variação cambial + 15% a.a.
 EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda. Variação cambial + 15% a.a.
 Enron Investimentos Energéticos Ltda. Variação cambial + 15% a.a.

 ETB - Energia Total Brasil Ltda. (I) Variação cambial + 15% a.a.
 ETB - Energia Total Brasil Ltda. (II) Variação cambial + 12% a.a.

Condições Contratuais:

Demonstrações Financeiras 2003
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002

(ii) R$ 7,5 milhões referentes aos juros sobre a dívida no
montante de R$ 21 milhões contratada junto à ETB - Energia 
Total do Brasil Ltda.;

(iii) R$ 186,9 milhões, que correspondem a US$ 64,7 milhões em
31 de dezembro de 2003, referentes aos juros da dívida em 
moeda estrangeira, cujo principal corresponde a US$ 213 milhões 
contratada junto à ETB - Energia Total do Brasil Ltda; e 

(iv) R$ 267 milhões relativos às parcelas da operação de resgate
de ações devidas à EPC - Empresa Paranaense Comercializadora 
Ltda., Enron Investimentos Energéticos Ltda. e ETB - Energia Total 
do Brasil Ltda..

Tais valores foram postergados, respectivamente, para 
pagamento em dezembro de 2008, no caso do item (i), dezembro 
de 2007, no caso dos itens (ii) e (iii), e junho de 2005, no caso do 
item (iv). 

Em dezembro de 2002, foi concluído novo processo de 
reestruturação da dívida no montante de US$ 213 milhões com a 
ETB - Energia Total do Brasil Ltda., em função de negociações 
havidas entre ETB, Banca Intesa S.p.A. (nova denominação para 
Banca IntesaBci), Enron Corp. e Elektro, que proporcionaram à 
Elektro: (i) extensão do prazo de pagamento do principal, em 11 
parcelas semestrais, a partir de 23 de dezembro de 2007 e com 
término em 23 de dezembro de 2012, (ii) pagamento de juros 
semestrais à taxa de 12% a.a. entre junho de 2004 e junho de 
2007, não havendo incidência  de quaisquer juros ou encargos 
sobre o principal a  partir de dezembro de 2007, (iii) desconto de 
37,6% sobre o valor total dos juros postergados referentes aos 
exercícios de 2002, 2003 e os juros vencíveis em dezembro de 
2007, totalizando um desconto de US$ 24,4 milhões, e 
pagamento do valor remanescente de US$ 40,4 milhões também 
em 11 parcelas semestrais vencíveis entre 23 de dezembro de 
2007 e 23 de dezembro de 2012 e (iv) pagamento dos juros 
originalmente vencíveis em 23 de dezembro de 2001, em 23 de 
junho de 2004, sem incidência de quaisquer juros ou encargos 
adicionais.  

Conforme as condições contratuais firmadas entre Elektro, ETB, 
Enron Corp e Banca Intesa S.p.A, a Elektro constituiu caução de 
fundos que tem valores mensais variáveis, de acordo com as 
condições acordadas no referido contrato de caução, podendo 
variar entre o equivalente em reais a US$ 1,1 milhão até US$ 5,8 
milhões, sendo que o valor da caução não poderá ultrapassar 
15% da receita bruta mensal da Elektro. Em 31 de dezembro de 
2003, o saldo acumulado depositado em caução é de R$ 45.776 
mil dos quais R$ 43.484 mil refere-se a essa dívida.

O cronograma de pagamentos, incluindo a reestruturação da dívida 
com a ETB,  é o seguinte:

 

23. CONTAS A PAGAR - ACIONISTAS 
Em Assembléia Geral Extraordinária - AGE, realizada em 3 de janeiro 
de 2001, foi aprovada operação de desdobramento e resgate de 
ações de emissão da Sociedade.

O pagamento do resgate de ações ocorre com a utilização do saldo 
da Reserva de Capital, Ágio na Emissão de Ações - Subscrição de 
Capital, no montante de R$ 676.221 mil.

Em dezembro de 2001, os acionistas controladores concederam à 
Elektro a postergação dos pagamentos do resgate de ações devidos 
entre dezembro de 2001 e dezembro de 2003, ficando inalterado o 
cronograma de pagamento aos acionistas minoritários. O montante 
das parcelas postergadas será liquidado integralmente no 
vencimento final,  em junho de 2005. 

O valor de R$ 491 mil pago em 2003, foi destinado exclusivamente 
aos acionistas minoritários.
 
 

Em 03 de fevereiro de 2003, a Elektro recebeu da ANEEL, o Termo 
de Notificação 033/2003 e o relatório de fiscalização nº 19/02, 
datado de 30 de dezembro de 2002, com a seguinte determinação 
que poderá afetar as Demonstrações Contábeis aqui apresentadas:

• Desfazimento integral da operação de desdobramento e resgate
de ações, aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada 

 Vencimentos do Principal
 e encargos a Longo Prazo
 Saldos em 31/12/2003 Saldos em 31/12/2002
 Ano R$ mil Ano R$ mil
 2007 106.914 2004 45.426 
 2008 1.087.903 2007 113.308 
 Após 2008 515.693 Após 2008 1.812.781 
  1.710.510  1.971.515

 CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - R$ mil
 Ano Original Atual - Com Diferimento
  Circulantes L.Prazo Total Circulantes L.Prazo Total
 2001 26.777 - 26.777 - - - 
 2002 110.581 - 110.581 - - - 
 2003 130.000 - 130.000 - - -
 2004 - 138.000 138.000 138.001 - 138.001 
 2005 - 113.221 113.221 - 380.208 380.208 
 Total 267.358 251.221 518.579 138.001 380.208 518.209
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em 3 de janeiro de 2001, com conseqüente estorno contábil dos 
lançamentos, adotando medidas para o reembolso integral por 
parte dos acionistas dos valores recebidos.

Com base em parecer de seus assessores legais, em 18 de fevereiro 
de 2003, a Elektro protocolou junto à ANEEL, recurso administrativo 
a respeito das determinações do referido relatório de fiscalização.
 
 A Elektro também apresentou à ANEEL, em 14 de março de 2003, 
proposta alternativa ao desfazimento da operação. Essa proposta 
compreende (i) a manutenção do cronograma original de 
pagamentos aos acionistas minoritários estabelecido em AGE de 3 de 
janeiro de 2001, e (ii) a modificação do Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão da Elektro, de forma a incluir na apuração do 
Fluxo Financeiro (vide nota 36) todos os pagamentos realizados e a 
realizar às empresas ao Grupo Controlador a título de resgate de 
ações. A Sociedade aguarda manifestação do órgão regulador.
 
 A Elektro também recebeu o Ofício CVM/SEP/GEA-1/nº 147/03 em 
14 de março de 2003, questionando  o embasamento legal da 
operação de resgate de ações, aprovado pela Assembléia Geral 
Extraordinária realizada em 3 de janeiro de 2001.
  
Com base em parecer de seus assessores legais, a Elektro, 
protocolou em 27 de março de 2003, resposta ao questionamento 
da CVM. Em 3 de abril de 2003, a Superintendência de Relações de 
Empresas da CVM, instaurou o processo RJ - 2003 - 2367,

e encaminhou ao colegiado da referida autarquia com o objetivo de 
obter opinião sobre a legalidade do resgate de ação. Conforme a ata 
da reunião do colegiado, ocorrida em 4 de novembro de 2003, a 
operação de resgate de ações está de acordo com todas as 
formalidades jurídicas e contábeis necessárias.
 
24. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

As contribuições do consumidor representam recursos pagos à 
Sociedade pelos consumidores para cobertura dos custos de conexão 
à rede de energia.
 
 As doações e subvenções para investimentos estão relacionadas ao 
recebimentos pela Elektro de doações não vinculadas a qualquer 
retorno em favor do doador e de subvenções, ambas destinadas a 
investimentos no serviço público de energia elétrica. 
 
 Eventuais compensações destas obrigações especiais dependem de 
futuras determinações do Poder Concedente. Tendo em vista a 
natureza destas obrigações, estas não devem ser consideradas como 
exigibilidade para fins de cálculo de índices econômico - financeiros.

 Acionistas Quantidade de Ações
 Ordinárias Preferenciais Total R$ mil

EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda. 64.231.388.504 - 64.231.388.504 451.909 
Enron Investimentos Energéticos Ltda. 7.125.090.525 - 7.125.090.525 50.130 
ETB - Energia Total Brasil Ltda. - 65.914.740.399 65.914.740.399 463.753
Demais Acionistas 28.458.373 492.184.190 520.642.563 3.663 
Total 71.384.937.402 66.406.924.589 137.791.861.991 969.455

 R$ mil
 2003 2002
Contribuição do consumidor 128.938 113.054 
Doações e subvenções para investimentos 71.452 70.114 
Total 200.390 183.168

25. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (PASSIVO A DESCOBERTO)
25.1. Capital Social
O capital social subscrito e integralizado é assim composto em 31 de 
dezembro de 2003:
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As empresas Controladoras (EPC - Empresa Paranaense e 

Comercializadora Ltda., Enron Investimentos Energéticos Ltda. e 

ETB - Energia Total Brasil Ltda.) possuem 99,96% das ações 

ordinárias e 99,26% das ações preferenciais.

 

Conforme previsto no Estatuto Social, as ações ordinárias e 

preferenciais têm direito a dividendos mínimos obrigatórios de 

25% do lucro líquido ajustado, nos termos do inciso I do art. 202 

da Lei 6.404/76.

 

As ações preferenciais não possuem direito a voto, no entanto, 

têm prioridade no reembolso do capital, bem como o direito de 

receber dividendos no mínimo 10% maiores do que os atribuídos 

às ações ordinárias. 

25.2. Reserva de Capital

É composta pela remuneração sobre o capital próprio aplicado 

nas imobilizações em curso no valor de R$ 14.058 mil calculados 

até o ano de 2001.

25.3. Prejuízos Acumulados

Em 31 de dezembro de 2003, a Elektro apresentou lucro líquido 

de R$ 357.282 mil, decorrente principalmente: (i) do resultado do 

serviço no montante de R$ 250.274 mil e (ii) e do resultado 

financeiro positivo de R$ 151.626 mil decorrente primordialmente 

do efeito positivo da variação cambial incidente sobre dívidas 

denominadas em dólar norte-americano (R$ 316.054 mil).

No fim do exercício de 2003, a Elektro totalizou um Prejuízo 

Acumulado de R$ 884.346 mil. Este resultado é reflexo 

principalmente dos efeitos da variação cambial acumulada de 

exercícios anteriores sobre os empréstimos com Pessoas Ligadas, 

denominados em dólar norte-americano, que têm seus 

vencimentos de 2007 a 2012 (vide nota 22). 

Os empréstimos com Pessoas Ligadas representam obrigações de 

longo prazo, portanto não existe qualquer conseqüência à 

liquidez atual da Sociedade, mesmo considerando o nível de 

prejuízo acumulado em 31 de dezembro de 2003.

Ajuste de Exercício Anterior

Em função das negociações ocorridas entre ETB - Energia Total do 

Brasil Ltda., Banca Intesa S.p.A. Enron Corp. e Elektro, assinado 

em 5 de dezembro de 2002, com validade efetiva a partir de 31 

de dezembro de 2002 (vide nota 22), a Sociedade

reconheceu, em suas demonstrações contábeis em 31 de 

dezembro de 2003, ajuste líquido de exercício anterior em 

Prejuízos Acumulados no montante de R$ 33.491 mil (crédito), 

dos quais: (i) R$ 35.124 mil referentes a receita financeira do 

desconto de 37,6% sobre o valor total dos juros referentes ao 

exercício de 2002, consubstanciado em contrato de 

reestruturação da dívida no montante de US$ 213 milhões com a 

ETB e (ii) R$ 1.633 mil referentes as incidências de PIS e COFINS 

sobre o referido desconto.

Por não se referir a mudança de critério contábil ou revisão de 

estimativas contábeis e sim, a erro imputável a exercício anterior, 

decorrente de interpretação do supracitado contrato, o referido 

ajuste foi creditado no Patrimônio Líquido como ajuste de 

exercício anterior nos termos definidos pelo artigo 186 da Lei 

6.404/76, Instrução CVM Nº 59, de 22 de dezembro de 1986 e 

com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP Nº 01/2004, de 19 de janeiro 

de 2004.

O referido ajuste não é relevante em relação às demonstrações 

contábeis levadas em seu conjunto e representa uma redução de 

3,58% do prejuízo do exercício de 2002 (R$ 939.778 mil) e uma 

redução de 2,64% dos Prejuízos Acumulados até o exercício de 

2002 (R$ 1.275.119 mil).
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26. FORNECIMENTO E SUPRIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA E OUTRAS RECEITAS
As receitas de vendas nos exercícios de 2003 e 2002 foram geradas 
principalmente pelo fornecimento de energia elétrica a clientes finais 
e suprimento de energia elétrica comercializado no MAE, conforme 
demonstrado abaixo:

27. PESSOAL

 2003 2002
  MWh (*) R$ mil MWh (*) R$ mil
Fornecimento:
Residencial 2.712.189 824.341 2.585.855 659.518 
Industrial 4.667.760 762.298 4.930.871 675.623
Comercial 1.145.208 327.509 1.091.166 268.246 
Rural 670.053 107.246 644.130 89.286 
Poder público 208.613 57.527 193.226 45.153 
Iluminação pública 370.992 65.388 360.605 54.642 
Serviço público 729.053 99.874 744.355 85.900
  10.503.868 2.244.183 10.550.208 1.878.368 
Suprimento:
Mercado atacadista de energia - MAE
 Venda de energia 540.788 6.973 398.723 10.401 
 Recompra de contratos iniciais - - 389.559 28.589 
 Contratos bilaterais 60.724 925 421.491 10.193 
  601.512 7.898 1.209.773 49.183
Recuperação das perdas de receita do racionamento - - - 9.569 
Receita do reposicionamento tarifário (vide nota 5) - 58.687 - - 
Energia livre (vide nota 9) - 22.384 - (6.958)
Encargos de capacidade emergencial - 64.114 - 39.071 
Receita uso do sistema - 29.948 - 9.042 
Outras receitas - 18.148 - 13.016 
  601.512 201.179 1.209.773 112.923 
Total 11.105.380 2.445.362 11.759.981 1.991.291 

(*) Não auditado pelos auditores independentes.

 R$ mil
 2003 2002
Remunerações 77.882 70.156 
Encargos sociais 28.687 27.352 
Auxílio-alimentação 6.685 5.873
Assistência médica e outros benefícios 14.654 9.825 
Ajuste cálculo atuarial deliberação CVM nº 371/01 1.457 (4.723)
Incentivo à aposentadoria e plano de demissão voluntária 6.792 2.987
Indenização trabalhista 2.991 980
Outros 12.418 13.580
(-) Transferências para imobilização em curso (24.612) (27.620)
Total 126.954 98.410

Descrição
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Programa de Saída Incentivada
Em outubro de 2003, a Sociedade implantou um Programa de Saída 
Incentivada - PSI, com a finalidade de adequar a nova estrutura 
organizacional ao novo cenário do setor elétrico que teve a adesão 
de 144 funcionários.

28. ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA 

Em 2003, foi provisionado montante de R$ 6.792 mil, dos quais
R$ 1.421 mil foram desembolsados até 31 de dezembro de 2003 e o 
saldo remanescente será desembolsado durante o exercício de 2004.

29. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
A composição das outras despesas operacionais é a seguinte:

 2003 2002
 MWh (*) R$ mil MWh (*) R$ mil
Supridores de Energia
 CESP Companhia Energética de São Paulo 4.446.275 249.666 5.926.593 280.623
 Cia. de Geração de Energia Elétrica Tietê 1.504.097 83.594 2.015.602 93.439
 Duke Energy International Geração Paranapanema S.A. 1.169.035 65.246 1.556.556 72.922
 Furnas Centrais Elétricas S.A. (**) 3.170.972 301.393 3.287.413 316.659
 Outras 1.693.957 137.454 694.732 45.520
  11.984.336 837.353 13.480.896 809.163
 ONS - uso da rede básica - 144.670 - 111.866 
 CTEEP - Encargos de conexão - 57.180 - 47.958 
 Encargos de serviços do sistema - ESS (vide nota 12) - 19.361 - 8.202 
 CVA (vide nota 12) - 3.319 - (27.287)
 Amortização CVA - 5.804 - 2.640 
Total 11.984.336 1.067.687 13.480.896 952.542

(*) Não auditado pelos auditores independentes.
(**) Contrato de repasse de energia de Itaipu Binacional e tarifa de transporte.

 R$ mil
 2003 2002
Despesas com arrecadação bancária (14.664) (11.691)
Taxa de fiscalização ANEEL (2.478) (2.273) 
Seguros (1.867) (2.105)
Aluguéis (4.925) (2.974)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (vide nota 8) (12.648) (20.195)
Taxas e contribuições (1.912) (1.341)
Despesas com viagens (4.917) (4.883)
Propaganda e publicidade (3.387) (1.508)
Telefonia e telecomunicações (12.341) (14.967)
MAE - Mercado Atacadista de Energia (855) (921)
Software (4.320) (1.760)
Amortização custos racionamento IRT-2003 (vide nota 11) (3.279) - 
Conta de desenvolvimento energético - CDE (vide nota 17) (19.436) -
Cíveis e trabalhistas (vide nota 18) (7.778) (6.963)
Diversas (8.977) (6.195)
 (103.784) (77.776)
(+) Recuperação/revesão de despesas
Recuperação de créditos de liquidação duvidosa 1.882 1.456 
Reversão de provisões 22 398 
Desconto comercial 34 -
Diversos 945 840 
 2.883 2.694
Total (100.901) (75.082)
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30. RESULTADO FINANCEIRO

 R$ mil
   2003 2002
Receita financeira
 Renda com aplicações financeiras 37.449 14.927 
 Encargos sobre conta de energia elétrica em atraso 22.570 16.378 
 Variação monetária:
  Recuperação das perdas de receita decorrente do racionamento 34.863 23.490 
  Conta de compensação de variação de itens da parcela A - CVA 32.237 15.103 
  Energia livre 17.663 10.716 
  Outras 4.966 2.570 
   89.729 51.879 
 Variação cambial:
  Principal 437.620 402.166 
  Juros 96.363 56.628 
  Energia comprada 15.366 19.554
  Aplicação financeira - hedge 1.555 6.971 
   550.904 485.319
 Red. da dívida empréstimo fundação - dívida III 9.936 3.789
 Outras receitas 11.377 2.442 
Total de receitas financeiras 721.965 574.734 

Despesas financeiras
 CPMF (12.352) (10.568)
 COFINS (16.244) (17.242)
 PIS  (9.219) (4.470)
 Juros sobre empréstimos com terceiros (52.075) (39.620)

 Variação monetária:
  Principal - terceiros (11.139) (16.047)
  Principal - pessoas ligadas (2.327) (6.480)
  Energia livre (16.853) -
  Outras (9.028) (10.429)
   (39.347) (32.956)
 Variação cambial:
  Principal (139.344) (968.569)
  Juros (36.328) (122.092)
  Energia comprada (16.454) (30.858) 
  Aplicação financeira - hedge (4.312) (1.299)
  Outros - (656)
   (196.438) (1.123.474)
 Juros sobre empréstimos com pessoas ligadas (172.545) (188.454)
 Outras despesas (37.237) (16.692)
Total de despesas financeiras (535.457) (1.433.476)

  Transferência para o imobilizado em curso 7.375 6.855 
Resultado financeiro líquido antes do diferimento 193.883 (851.887)

  (-) Amortização da variação cambial diferida de 2001 (42.257) (42.257)
 Efeito líquido do diferimento da variação cambial (42.257) (42.257)
Resultado financeiro líquido 151.626 (894.145)
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31. RESULTADO NÃO OPERACIONAL

 R$ mil
Receitas 2003 2002
 Ganho na alienação de imóveis 1.922 1.035
 Outras 962 103 
  2.884 1.138 

Despesas
 Perdas na desativação e alienação de bens (9.320) (11.329)
 Doações (252) (20)
  (9.572) (11.349)
Total (6.688) (10.211)

32. IMPOSTO DE RENDA - IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  - CS 
Até dezembro de 2003, a Sociedade acumulou prejuízos fiscais e 
base negativa da contribuição social nos montantes de R$ 982.379 
mil e R$ 984.625 mil, respectivamente.

A Elektro, com base na Instrução CVM nº  371 de 27 de junho de 
2002, não reconheceu créditos fiscais diferidos em 31 de dezembro 
de 2003 por não apresentar lucro tributável em, pelo menos, três

dos cinco últimos exercícios sociais, conforme definido no artigo 3º 
da referida Instrução.

Adicionalmente, o ágio resultante da incorporação da Terraço 
Participações Ltda., conforme mencionado na nota 14.2, foi 
registrado anteriormente às instruções da CVM nºs 319 e 349 de 3 
de dezembro de 1999 e 6 de março de 2001, respectivamente. 
Portanto a companhia não está obrigada à adoção das referidas 
instruções. No entanto, por recomendação da CVM, através do 
ofício/CVM/SEP/GEA-1/nº 147/03, demonstramos abaixo qual seria o 
valor correspondente ao seu efeito tributário, em bases estimadas de 
31 de dezembro de 2003,  como segue:

 Ano  R$ mil
 2004  15.489 
 2005  19.662 
 2006  35.191 
 2007  41.500 
 2008  27.664
 2009 a 2011  131.938
 2012 a 2014  149.809 
 Total  421.253

Reconciliação do imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício:

 2003 2002
  Imposto de Contribuição Imposto Contribuição
  Renda Social de Renda Social

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 389.854 389.854 (765.115) (765.115)
Alíquota nominal dos tributos 25% 9% 25% 9%
Encargo do imposto, calculado à alíquota nominal 97.463 35.087 - - 
Efeito das adições e exclusões no cálculo do tributo:
 Adições/(exclusões) temporárias, líquidas 63.765 28.406 - - 
 Exclusões permanentes, líquidas (146.753) (59.583)
 Reposicionamento tarifário (diferido) 14.672 5.282 - - 
 Compensação de prejuízos fiscais (4.350) (1.173)
 Incentivos fiscais (244) - - - 
Imposto de renda e contribuição social no resultado 24.553 8.019 132.457 42.206
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33. RISCOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os principais fatores de riscos de mercado que afetam os negócios 
da Sociedade podem ser assim descritos:

Risco de Exposição Cambial
O risco de exposição cambial da Sociedade está vinculado às dívidas 
com pessoas ligadas e denominadas em dólares norte-americanos 
(vide nota 22).

Os pagamentos de energia comprada de Itaipu, também são 
atrelados à esta moeda, porém, a variação cambial referente à 
compra desta energia está contemplada no reajuste tarifário anual 
aplicável a esta Sociedade, conforme mecanismo da "Conta de 
Compensação de Variações de Itens da Parcela A - CVA" (vide nota 
12).

Visando proteger-se da volatilidade da moeda norte-americana, 
fazendo frente as obrigações contraídas nesta moeda, a Sociedade 
optou por destinar parte de seus recursos disponíveis para aplicações 
vinculadas ao dólar e realizar operações de Swap, para trocar o 
indexador CDI para variação cambial. Ao final do exercício de 2003, 
a Sociedade detinha: (i) R$ 248.221 mil em recursos aplicados em 
títulos públicos federais indexados à variação do dólar norte- 
americano, dos quais R$ 204.737 mil em aplicações financeiras (vide 
nota 6) e R$ 43.484 mil em caução de fundos (vide nota 22) e (ii) 80 
milhões em operações de Swap.

Do total de suas disponibilidades financeiras e caução de fundos, 
cerca de 80% estão indexados ao dólar norte-americano.

Risco de Crédito
A Sociedade não realiza análise de crédito de consumidores em 
função de ser uma distribuidora de energia elétrica obrigada a 
fornecer energia a todos os clientes localizados na sua área de 
concessão, exigência esta prevista no contrato de concessão assinado 
com a ANEEL, em 27 de agosto de 1998, bem como na 
regulamentação do setor elétrico. 

Para recuperação da inadimplência, a Sociedade atua através: (i) da 
interrupção do fornecimento de energia aos clientes inadimplentes, 
(ii) de programas de renegociação dos débitos pendentes atrelados a 
garantias e (iii) da contratação dos serviços de empresas 
especializadas na cobrança de contas em atraso.

Reajuste do Preço 
O reajuste anual contratual da Sociedade ocorre no dia 27 de 
agosto, data da assinatura do contrato de concessão, e visa manter o 
equilíbrio econômico-financeiro da Sociedade. É composto pela 
variação dos itens não controláveis, definidos como Parcela A, e pela 
variação do IGP-M para os itens controláveis, denominados como 
Parcela B.

O contrato de concessão também prevê revisões tarifárias periódicas 
dos valores das tarifas reguladas, tendo como base: (i) a 
remuneração sobre o valor de reposição do ativo em serviço da 
concessão, (ii) a estrutura de custos e (iii) os ganhos de produtividade 
a serem repassados para os clientes finais. A primeira revisão 
periódica ocorreu, em 27 de agosto de 2003 e a partir dessa data 
essa revisão ocorrerá a cada quatro anos (vide nota 5). 

Através do Acordo Geral do Setor Elétrico, foi estabelecido o 
mecanismo da "Conta de Compensação de Variações de Itens da 
Parcela A - CVA" como instrumento para registro das variações de 
valores dos itens não controláveis e que ocorram entre os reajustes 
tarifários anuais, de forma a serem repassadas às tarifas de 
fornecimento, desde que desembolsadas até trinta dias antes da data 
do reajuste anual, corrigidas pela taxa Selic, no reajuste anual 
contratual. 

A Portaria Interministerial n° 116, de 4 de abril de 2003, alterou o 
prazo de repasse dos valores relacionados à Conta de Compensação 
de Variações de Valores de Itens da Parcela A (CVA) ao reajuste 
tarifário anual das distribuidoras de energia elétrica. As variações 
ocorridas entre agosto de 2002 e julho de 2004, serão repassadas 
nos 24 meses subseqüentes ao reajuste anual que ocorrerá em 
agosto de 2004. 

Risco de Mercado
O fornecimento de energia elétrica é, quase na sua totalidade, 
garantido principalmente por contratos iniciais de suprimento de 
energia, assinados no início das operações da Elektro, pelo 
suprimento da energia proveniente de Itaipu e por compras 
realizadas através de contratos bilaterais.

A partir de 2003 o volume de suprimento de energia elétrica previsto 
nos contratos iniciais passou a sofrer uma redução anual de 25%.

O atendimento da demanda de energia dos clientes da Sociedade 
está garantido até o final do exercício de 2004 através dos contratos 
iniciais, suprimento proveniente de Itaipu, contratos bilaterais e de 
compras no Mercado Atacadista de Energia - MAE, dentro do limite 
permitido pela legislação vigente.

Risco de Interrupção no Fornecimento de Energia Elétrica
A Elektro, visando reduzir a sua exposição no caso de falha 
operacional no fornecimento de energia, dispõe de duas subestações 
móveis próprias, que permitem flexibilidade operacional e agilidade 
no restabelecimento do fornecimento de energia.
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34. PLANO DE PENSÃO 
Em conformidade com a Deliberação CVM nº 371, de 13 de 

dezembro de 2000, a partir de 31 de dezembro de 2001 as 

empresas de capital aberto devem contabilizar em suas 

demonstrações contábeis os passivos oriundos dos benefícios 

concedidos aos empregados, com base nas regras estabelecidas 

no pronunciamento NPC 26 do IBRACON.

A fim de atender a essa exigência, a Sociedade contrata 

anualmente consultoria externa para a realização de avaliação 

atuarial dos benefícios previdenciários oferecidos a seus 

empregados.

O plano de aposentadoria é o único benefício pós-emprego 

oferecido pela Elektro.

 

A Sociedade é patrocinadora de dois planos de suplementação de 

aposentadoria e pensão aos seus funcionários, ambos 

administrados pela Fundação CESP, conforme segue:

 

- PSAP/CESP B - Benefício Suplementar Proporcional Saldado -

BSPS, corresponde aos benefícios assegurados aos empregados 

vinculados ao plano vigente até 31 de dezembro de 1997, ou 

seja, antes da implantação do plano misto, calculados 

proporcionalmente até essa data; e

- PSAP/CESP B1 - Plano de Suplementação de Aposentadorias e

Pensão Elektro - PSAP Elektro iniciado em 1º de janeiro de 

1998, sendo um plano misto de Benefício Definido para 70% 

do salário real de contribuição e de Contribuição Definida para 

os demais 30%, sendo o salário real de contribuição limitado a 

R$ 14.031,40, em 31 de dezembro de 2003 (R$ 12.255,70 em 

31 de dezembro de 2002). 

 

O regime financeiro, dos planos citados acima, é o de 

capitalização, ou seja, as necessidades de reservas, são apuradas 

com base no valor presente dos benefícios a serem pagos, 

deduzido do valor presente das contribuições e rendimentos.

 

O plano PSAP/CESP B está fechado para adesões. Quando o plano 

PSAP/CESP B1 foi criado, ofereceu-se aos participantes a 

possibilidade de migração do plano PSAP/CESP B para o 

PSAP/CESP B1. Os participantes que migraram adquiriram o 

direito de receber um benefício saldado - BSPS, proporcional ao 

tempo de participação naquele plano, onde puderam optar por

contribuir para o novo plano ou apenas aguardar o prazo da 

elegibilidade para recebimento do BSPS, sem acumular benefícios 

adicionais no futuro.

 

As contribuições da Elektro, referentes ao PSAP, são baseadas na 

folha de salários de seus empregados vinculados ao plano. No 

exercício de 2003, as contribuições totalizaram R$ 2.812 mil

(R$ 2.015 mil no exercício de 2002). 

Para a elaboração da avaliação atuarial do benefício oferecido 

pelo plano descrito acima, foram utilizados os dados fornecidos 

pela Fundação CESP, referentes a 31 de dezembro de 2003.

 

A seguir os principais resultados da avaliação atuarial em 31 de 

dezembro de 2003, adotando as regras estabelecidas pelo 

pronunciamento NPC 26 do IBRACON, conforme exige o item 81, 

do referido pronunciamento.
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A Deliberação CVM nº 371, em suas disposições transitórias, 
ofereceu às empresas no exercício de 2001, a alternativa do 
reconhecimento do passivo nos resultados pelo período de 5 anos ou 
pelo tempo médio de serviço ou vida remanescente dos empregados 
se estes forem menores, ou ainda, o reconhecimento imediato 
diretamente no patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2001 com 
o título de "ajustes de exercícios anteriores", procedimento este 
adotado pela Sociedade.

Demonstramos a seguir as despesas reconhecidas com o plano 
previdenciário para o exercício de 2003:

 CONCILIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS R$ mil
  31/12/2003 31/12/2002 
Valor presente das obrigações atuariais 355.643 302.686 
Valor justo dos ativos do plano (294.883) (238.181)
Valor presente das obrigações em excesso ao valor justo dos ativos 60.760 64.505 
(Ganhos) ou perdas atuariais não reconhecidos (1.139) (8.783)
Passivo/(ativo) atuarial líquido total a ser provisionado 61.899 73.288 
Passivo/(ativo) atuarial já provisionado:
 Dívida 66.666 73.365
 Reconhecimento do superávit contrato benefício definido - BD até 31/12/1997 (9.936) (3.789)
 Passivo atuarial adicional reconhecido ao final do exercício 5.169 3.712 
  61.899 73.288
Passivo/(ativo) atuarial adicional - ajuste deliberação CVM - 371 - -

 APURAÇÃO DE (GANHOS) E PERDAS (PARCELA BENEFÍCIO DEFINIDO - BD) R$ mil
  2003 2002 
(Ganho)/perda nas obrigações atuariais 32.724 27.265
(Ganho)/perda nos ativos do plano (25.081) (36.048)
(Ganho)/perda no final do ano 7.643 (8.783)

Intervalo não sujeito a amortização* (35.564) (30.269)

*10% do valor presente do maior valor do ativo ou passivo atuarial.

DESPESAS (RECEITAS) RECONHECIDAS NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS R$ mil
 2003

Custo do serviço corrente (com juros) 1.799
Contribuições esperadas de participantes (2.497)
Juros sobre as obrigações atuariais 30.438
Rendimento esperado dos ativos (24.654)
Despesa a ser apropriada pelo empregador segundo CVM-371 5.086 

Contribuições do empregador 2.258
Despesa apropriada referente à atualização do contrato de dívida 835 
Despesa efetivamente apropriada pelo empregador durante 2003 3.093 

Total da despesa/(receita) reconhecida 1.993

Demonstrações Financeiras 2003
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002

Demonstramos a seguir as despesas estimadas com o plano 
previdenciário para o exercício de 2004:

35. SEGUROS
A Sociedade mantém as seguintes coberturas de seguros, 
compatíveis para os riscos das atividades desenvolvidas e são 
julgadas suficientes para salvaguardar os ativos e negócios da 
Sociedade de eventuais sinistros:

A vigência das apólices compreende o período de 25 de agosto de 
2003 a 25 de agosto de 2004.

A apólice de Riscos Operacionais tem cobertura de danos materiais 
aos ativos da companhia, exceto para as linhas de transmissão e 
distribuição.

A cobertura para Responsabilidade Civil contra Terceiros 
compreende duas apólices de seguro com cobertura geral para 
danos materiais, corporais e morais causados a terceiros, incluindo 
aqueles causados pela frota de veículos da companhia a terceiros.

A seguir apresentamos as premissas utilizadas nas avaliações 
atuariais:

DESPESAS A RECONHECER NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS R$ mil
 2004

Custo do serviço corrente (com juros) 2.008
Contribuições esperadas de participantes (2.794)
Juros sobre as obrigações atuariais 50.354
Rendimento esperado dos ativos (42.900)
Total de despesa a reconhecer 6.668

 PREMISSAS ECONÔMICAS/FINANCEIRAS E DEMOGRÁFICAS
 2003 2002 
Taxa esperada de inflação no longo prazo 8,00% 4,00%
Taxa de desconto atuarial 14,48% 10,24%
Taxa esperada de retorno dos ativos no longo prazo 14,48% 10,24%
Taxa de progressão salarial para participantes ativos 10,16% 6,08%
Taxa de progressão salarial para participantes vinculados/coligados 8,00% - 
Taxa de reajuste de benefícios 8,00% 4,00%
Taxa de reajuste dos benefícios da previdência social 8,00% - 
Tábua de mortalidade para participantes ativos GAM 1971 GAM 1971 
Tábua de mortalidade para participantes em invalidez RRB 1944 RRB 1944 
Tábua de entrada em invalidez Light Média RRB 1944
Tábua de rotatividade (terminação de vínculo empregatício) EY_BR exp. Atuário exp.
Idade de aposentadoria 100% na eleg. 100% na eleg.
Composição familiar padrão Experiência da FCESP (Hx FCESP) Atuário exp.
Tempo de inscrição na previdência social Conforme informado pela FCESP Conforme informado pela FCESP

  Importância
 Riscos Segurada
  R$ mil
Riscos operacionais 277.944
Responsabilidade civil terceiros 72.230
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36. FLUXO FINANCEIRO DA INCORPORAÇÃO DA 
TERRAÇO PARTICIPAÇÕES LTDA.
A ANEEL determinou, como parte do processo de aprovação da 
incorporação da Terraço Participações Ltda. pela Elektro, que seja 
elaborado anualmente o fluxo financeiro resultante desta 
incorporação, conforme previsto no primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão, cláusula sexta, subclaúsulas sexta a décima, 
firmado em 1999.

Na apuração desse fluxo financeiro, são considerados como 
"Entradas", as economias de tributos e os dividendos que deixarem 
de ser distribuídos, e os resultados negativos decorrentes da 
incorporação (amortização e despesas financeiras associadas às 
dívidas incorporadas: Enron Brazil Power Holdings IV Ltd, EPC - 
Empresa Paranaense Comercializadora Ltda., Enron Investimentos 
Energéticos Ltda., ETB - Energia Total Brasil Ltda. (I) - vide nota 22), e 
como "Saídas", os pagamentos efetuados a título de amortização do 
principal e respectivos encargos vinculados à parcela da dívida 
incorporada.

O resultado do fluxo financeiro descrito anteriormente, se negativo, 
implica na obrigatoriedade da capitalização da concessão pelo 
acionista controlador EPC - Empresa Paranaense Comercializadora 
Ltda. até a data de realização da Assembléia Geral Ordinária - AGO 
no exercício subseqüente. Caso o fluxo financeiro aponte saldo 
positivo, o mesmo será atualizado pela variação do Índice Geral de 
Preços de Mercado - IGP-M, para eventual compensação em período 
subseqüente.

O fluxo financeiro acumulado para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2003, foi positivo em R$ 444.573 mil.

37. MUDANÇAS NO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE 
CLIENTES NA SUBCLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA 
A Resolução ANEEL nº 246 de 30 de abril de 2002, estabeleceu que 
os consumidores residenciais, monofásicos com consumo mensal de 
até 80 kWh sejam classificados na subclasse residencial baixa renda, 
passando a ser beneficiados pela tarifa social, desde que:

I. seja atendida por circuito monofásico ou o equivalente bifásico a
dois condutores;

II. tenha consumo mensal inferior a 80 kWh, calculado com base
na média móvel dos últimos 12 (doze) meses; e

III. não apresente dois registros de consumo superior a 120 kWh
no período a que se refere o item anterior.

Através da Resolução ANEEL nº 116 de 19 de março de 2003, foram 
estabelecidos os procedimentos para a solicitação de subvenção 
econômica com a finalidade de contribuir para a modicidade da

tarifa mediante liberação de recursos pela ELETROBRÁS diretamente 
às concessionárias que apuraram variação mensal de receita em 
virtude dos novos critérios de classificação de unidades consumidoras 
na referida Subclasse Residencial Baixa Renda.

A Elektro durante o ano de 2003 recebeu subvenção no valor total 
de R$ 2.067 mil (R$ 2.987 mil em 2002).

Visando adequar a regulamentação aos preceitos da Medida 
Provisória nº 132, de 20 de outubro de 2003, a ANEEL através da 
Resolução nº 694, de 24 de dezembro de 2003, altera a redação dos 
artigos 2º e 4º da Resolução nº 485, de 29 de agosto de 2002, que 
trata dos clientes baixa renda. 

De acordo com essa resolução a partir de 1º de agosto de 2004, o 
benefício da tarifa social baixa renda apenas será concedido 
automaticamente: 

I. ao consumidor residencial monofásico, com consumo médio
mensal abaixo de 80 kwh; e

II. ao consumidor residencial monofásico com consumo médio
mensal entre 80 e 220 kWh, desde que os mesmos tenham 
comprovado junto à Elektro sua inscrição em algum dos 
programas sociais do Governo Federal.

38. NOVO MODELO DO SETOR ELÉTRICO 
Em 11 de dezembro de 2003, foi editada a Medida Provisória nºs 
144 e 145 que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica e 
assuntos correlatos, que encontram-se em tramitação na Câmara e 
no Senado para respectivas aprovações. Os efeitos nas operações da 
companhia estão sendo avaliados pela administração e após a 
conclusão do processo de regulamentação das disposições da 
Medida, serão mensurados e divulgados.
 
As Medidas Provisórias nºs 144 e 145 foram aprovadas pelo 
Congresso Nacional e convertidas nas Leis nº 10.848 e 10.847 
respectivamente e sancionadas pelo governo federal em 15 de 
março de 2004.

Demonstrações Financeiras 2003
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Demonstração do Fluxo de Caixa
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002 (Em Milhares de Reais)

 R$ mil
   2003 2002
Atividades operacionais
 Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício 357.282 (939.778)
 Despesas (receitas) que não afetam o caixa:
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa (3.656) 9.797
  Amortização da recuperação das perdas do racionamento 61.045 79.594 
  Recuperação das perdas do racionamento - (9.569)
  Conta de compensação de ítens da parcela A - CVA (10.042) (32.694)
  Energia livre, efeito do Pis e Cofins 68 254 
  Receita de reposicionamento tarifário (58.687) -
  Depreciação e outras amortizações 101.250 95.693
  Amortização do ágio 36.316 25.294
  Juros e variações monetárias de empréstimos a longo prazo (178.731) 876.206 
  Resultado da equivalência patrimonial 5.358 (1.898)
  Valor residual do ativo permanente baixado 11.351 16.594
  Imposto de renda e contribuição social diferidos - 174.663 
   321.554 294.156
 Variações no ativo circulante e a longo prazo
  Consumidores e supridores 71.689 (103.565)
  Custos a reembolsar - 11.786
  Almoxarifado (190) 128 
  Despesas pagas antecipadamente 384 16
  Recebimento de parcelamento de débitos 5.858 (11.700)
  Custos a recuperar - programa de racionamento de energia 3.279 (1.837)
  Juros e variações monetárias de curto prazo (14.583) (23.611)
  Outros créditos, adiantamentos e tributos a compensar (3.578) 3.590 
   62.859 (125.193)
 Variações no passivo circulante e a longo prazo
  Fornecedores 7.680 3.952
  Supridores (22.136) (28.592)
  Tributos a recolher 40.108 17.935
  Ajuste de exercício anterior - efeito do PIS e Cofins (1.633) - 
  Encargos do consumidor 6.431 3.012
  Salários contribuições sociais 5.236 2.623
  Empréstimos compulsórios Eletrobrás (1.673) (2.636)
  Provisão para contingências 18.823 17.439 
  Plano de pensão 1.457 (4.723) 
  Obrigações especiais 14.819 15.333 
  Outros 2.726 (13.783)
   71.838 10.560
Total das atividades operacionais 456.251 179.523
Atividades de investimento
  Aplicação em imobilizado (150.830) (123.647)
  Recuperação de equipamentos (8.641) (5.831)
   (159.471) (129.478)
Atividades de financiamento
  Captações
  Aquisição de empréstimos 49.566 255.323
  Juros e variações monetárias de curto prazo 41.113 27.008 
   90.679 282.331 
  Amortizações
  Debêntures (2.247) (1.675)
  Empréstimos e financiamentos (144.760) (163.848)
  Contas a pagar - acionistas (491) (419)
  Pessoas ligadas - (13.073)
   (147.498) (179.014)
Total das atividades de financiamento (56.819) 103.317
Total dos efeitos no caixa 239.961 153.362 

  Saldo inicial do caixa 172.298 18.936
  Saldo final do caixa (*) 412.259 172.298
Variação no caixa 239.961 153.362
  (*) Inclui bancos, aplicações financeiras e caução de depósitos.

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
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Demonstração do Valor Adicionado
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 31 de Dezembro de 2002 (Em Milhares de Reais)

 R$ mil
Receitas 2003 2002
 Vendas de energia e serviços 2.381.249 1.954.101
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (12.648) (20.195)
 Não operacionais (vide nota 31) 2.884 1.137
  2.371.485 1.935.043
Insumos adquiridos de terceiros
 Energia comprada (1.084.834) (945.838)
 Serviço de terceiros (67.128) (53.221)
 Materiais (17.664) (14.083)
 Outros custos operacionais (84.741) (54.888)
 Despesas não operacionais (vide nota 31) (9.572) (11.349)
  (1.263.939) (1.079.379)
Valor adicionado bruto 1.107.546 855.664
 Depreciação e amortização (137.480) (120.900)
Valor adicionado líquido 970.066 734.764
 Receitas financeiras (vide nota 30) 721.965 574.731
 Resultado de participações societárias (5.358) 1.898
Valor adicionado a distribuir 1.686.673 1.311.393

Distribuição do valor adicionado
 Pessoal e benefícios diretos 126.954 98.410
 Impostos, taxas e contribuições 537.437 440.519
 Impostos de renda e contribuição social 32.572 -
 Impostos de renda e contribuição social diferidos - 174.663
 Taxas regulamentares (RGR/CCC) 100.031 101.366
 Despesas financeiras (vide nota 30) 532.397 1.436.213
  1.329.391 2.251.171
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 357.282 (939.778)
  1.686.673 1.311.393

A demonstração do valor adicionado foi elaborada de acordo com o 
Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 01, de 31 de janeiro de 2000:

Demonstrações Financeiras 2003
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Demonstrações dos Resultados Segregados por Atividade
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e 2002

  2003 - R$ mil
  ATIVIDADES  
 DISTRIBUIÇÃO E NÃO  2002
 COMERCIALIZAÇÃO VINCULADAS TOTAL R$ mil
Receitas operacionais
 Clientes finais - fornecimento de energia 2.244.183 - 2.244.183 1.878.368
 Suprimento de energia 7.898 - 7.898 49.183
 Reposicionamento tarifário 58.687 - 58.687 -
 Energia livre 22.384 - 22.384 (6.958)
 Recuperação das perdas de receita do racionamento - - - 9.569
 Encargos de capacidade emergencial 64.114 - 64.114 39.071
 Receita de uso do sistema 29.948 - 29.948 9.042
 Outras receitas 14.229 3.919 18.148 13.015
  2.441.443 3.919 2.445.362 1.991.291
Deduções às receitas operacionais
 Quota para a reserva global de reversão - RGR (21.782) - (21.782) (19.817)
 Quota para a conta consumo de combustível - CCC (78.249) - (78.249) (81.549)
 Repasse de encargos de capacidade emergencial (60.601) - (60.601) (37.191)
 ICMS (408.834) - (408.834) (334.991)
 COFINS (73.390) - (73.390) (59.742)
 PIS (17.047) - (17.047) (13.053)
 ISS (22) (202) (224) (71)
  (659.925) (202) (660.127) (546.414)
Receitas operacionais líquidas 1.781.518 3.717 1.785.235 1.444.877

Despesas Operacionais
 Pessoal (126.700) (254) (126.954) (98.410)
 Materiais (17.634) (30) (17.664) (14.082)
 Serviços de terceiros (66.544) (584) (67.128) (53.221)
 Energia comprada para revenda (1.067.687) - (1.067.687) (952.542)
 Energia livre (17.147) - (17.147) 6.704
 Depreciação e amortização (101.149) (16) (101.165) (95.606)
 Amortização do ágio - (36.315) (36.315) (25.294)
 Outras (100.880) (21) (100.901) (75.082)
  (1.497.741) (37.220) (1.534.961) (1.307.535)
Resultado do serviço 283.777 (33.503) 250.274 137.343
Resultado de participações societárias - (5.358) (5.358) 1.898
Resultado financeiro 94.086 57.540 151.626 (894.145)
Resultado operacional 377.863 18.679 396.542 (754.904)
Resultado não operacional (6.714) 26 (6.688) (10.211)
Lucro/(prejuízo) antes da contrib. social e do imp. de renda 371.149 18.705 389.854 (765.115)
Imposto de renda (24.553) - (24.553) -
Contribuição social (8.019) - (8.019) -
Imposto de renda diferido - - - (132.457)
Contribuição social diferido - - - (42.206)
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 338.577 18.705 357.282 (939.778)

ANEXO III - DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS SEGREGADOS POR ATIVIDADE
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1. Examinamos os balanços patrimoniais da Elektro Eletricidade 

e Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2003 e de 2002 e as 

correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do 

patrimônio líquido (passivo a descoberto) e das origens e 

aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas, 

elaborados sob a responsabilidade de sua administração.  Nossa 

responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas 

demonstrações financeiras.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas 

de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os 

exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a 

adequada apresentação das demonstrações financeiras em 

todos os seus aspectos relevantes.  Portanto, nossos exames 

compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o 

planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos 

saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de 

controles internos da companhia, (b) a constatação, com base 

em testes, das evidências e dos registros que suportam os 

valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação 

das práticas e estimativas contábeis mais representativas 

adotadas pela administração da companhia, bem como da 

apresentação das demonstrações financeiras tomadas em 

conjunto.

3. Conforme facultado pelas Deliberações da Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM nºs. 409 e 404, emitidas em 1º. de 

novembro e 27 de setembro de 2001, respectivamente, e como 

explicado na Nota 3.2 (h), a companhia decidiu exercer a opção 

de registrar no ativo diferido o resultado líquido decorrente do 

ajuste dos valores em reais de obrigações e créditos em moeda 

estrangeira, em virtude das variações nas taxas de câmbio 

ocorridas durante o exercício de 2001, no valor de R$ 126.771 

mil.  Entretanto, as práticas contábeis adotadas no Brasil 

requerem que as variações cambiais sejam registradas no 

resultado do período em que elas ocorrem.  Dessa forma, o 

ativo permanente e o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 

2003 estão apresentados a maior e o lucro líquido do exercício 

findo nessa data apresentado a menor por R$ 42.257 mil, bem 

como o ativo permanente em 31 de dezembro de 2002 e o 

prejuízo do exercício findo nessa data estão apresentados a 

maior por R$ 84.514 mil e R$ 42.257 mil, respectivamente, e o 

passivo a descoberto nessa data está apresentado a menor por 

R$ 84.514 mil.

4. Somos de parecer que, exceto pelos efeitos do diferimento 

da variação cambial, como descrito no parágrafo 3 precedente, 

as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 

a posição patrimonial e financeira da Elektro Eletricidade e 

Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2003 e de 2002 e o 

resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido 

(passivo a descoberto) e as origens e aplicações de recursos dos 

exercícios findos nessas datas, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil. 

5. Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de 

emitirmos parecer sobre as demonstrações financeiras referidas 

no primeiro parágrafo, tomadas em conjunto. As 

demonstrações de fluxo de caixa, de valor adicionado e do 

resultado por segmento de atividades, que estão sendo 

apresentadas para propiciar informações suplementares sobre a 

companhia, não são requeridas como parte integrante das 

demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. Essas demonstrações, também, foram 

submetidas aos procedimentos de auditoria descritos no 

segundo parágrafo e, em nossa opinião, exceto pelos efeitos do 

diferimento da variação cambial, como descrito no parágrafo 3, 

estão adequadamente apresentadas em todos os seus aspectos 

relevantes em relação às demonstrações financeiras tomadas 

em conjunto.

6. Conforme mencionado na Nota 23 às demonstrações 

financeiras, foi determinado pelo órgão regulador ANEEL, 

através do Termo de Notificação datado 3 de fevereiro de 2003 

e do Relatório de Fiscalização datado de 30 de dezembro de 

2002, o cancelamento integral da operação de desdobramento 

e resgate de ações, que totaliza R$ 676.221 mil, aprovada pela 

Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas realizada em 3 

de janeiro de 2001, com conseqüente estorno contábil dos 

lançamentos efetuados, adotando medidas para o reembolso 

integral por parte dos acionistas dos valores recebidos.

A companhia protocolou em 18 de fevereiro de 2003, junto à 

ANEEL, suportada em parecer de seus assessores legais, 

manifestação contrária a respeito das determinações do referido 

Relatório de Fiscalização. Adicionalmente, a Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM também estava questionando o 

embasamento legal dessa operação de resgate de ações, sendo 

Parecer dos auditores independentes
Aos Administradores e Acionistas da Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
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que a companhia protocolou, em 27 de março de 2003, 

resposta ao questionamento antes referido formulado por essa 

Comissão. Em 4 de novembro de 2003, o colegiado da referida 

autarquia, por maioria, concedeu provimento ao recurso 

apresentado pela companhia. As demonstrações financeiras em 

31 de dezembro de 2003 e de 2002 não incluem quaisquer 

ajustes para fazer face a eventual desfecho desfavorável desse 

assunto.

7. Conforme mencionado na Nota 7, as demonstrações 

financeiras da Elektro Eletricidade e Serviços S.A. incluem a 

energia elétrica comercializada no âmbito do Mercado 

Atacadista de Energia - MAE, com saldo de contas a receber de 

cerca de R$ 30.382 mil em 31 de dezembro de 2003 (31 de 

dezembro de 2002 - R$ 137.152 mil), líquidos de contas a 

pagar registradas na rubrica Fornecedores e Supridores de 

energia elétrica - Encargos de Serviços de Sistema - ESS - MAE, 

registrados contabilmente com base em valores fornecidos pelo 

próprio MAE. A realização deste montante aguarda 

recebimento de empresas que não efetuaram a liquidação 

financeira determinada pela ANEEL e a conclusão de discussão 

judicial acerca de interpretações das regras de mercado, as 

quais definiram os valores envolvidos. Tendo em vista o atual 

estágio inicial de discussões com os devedores, bem como 

fundamentada em análise jurídica de que as aludidas operações 

estão em conformidade com as leis vigentes e foram 

homologadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, a administração da companhia entende que não há 

evidências suficientes de que haverá perdas futuras em conexão 

com esses créditos e, portanto, optou em não consignar 

nenhuma provisão para perdas nas demonstrações financeiras 

dos períodos findos em 31 de dezembro de 2003 e de 2002.

8. Conforme mencionado na Nota 25.2, a companhia 

apresentou Prejuízos acumulados de R$ 884.346 mil em 31 de 

dezembro de 2003 (31 de dezembro de 2002 - R$ 1.275.119), 

sendo R$ 939.778 mil decorrentes do prejuízo do exercício 

findo em 31 de dezembro de 2002, reflexo principalmente dos 

efeitos da variação cambial sobre os empréstimos com pessoas 

ligadas denominados em dólar norte-americano, que têm seus 

vencimentos a longo prazo. De acordo com as estimativas e 

projeções da administração, esses empréstimos serão 

amortizados pelas receitas de operações futuras e não

comprometem a capacidade de geração de caixa da companhia, 

bem como a realização de investimentos e o cumprimento de 

quaisquer obrigações contidas no Contrato de Concessão.

Campinas, 19 de março de 2004

PricewaterhouseCoopers  Francisco José Pinto Fagundes

Auditores Independentes  Contador
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