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Mensagem do Presidente
O ano de 2005 foi repleto de conquistas

EXAME e Você S/A. Recebemos também o

para todos nós, colaboradores da Elektro.

Prêmio Nacional de Qualidade de Vida da ABQV

Conquistamos reconhecimento na forma de vários

(Associação Brasileira de Qualidade de Vida) e

prêmios por avanços e iniciativas bem-sucedidas

o Prêmio Fundação Coge, na categoria Gestão

em diversas frentes da nossa atuação - fato que

da Segurança e Saúde no Trabalho - ambos

deve ser atribuído, especialmente, à dedicação,

proporcionados pelo Programa Estar Bem Elektro,

ao empenho e ao profissionalismo de nossos

que foi lançado em 2004 e contribuiu para a

colaboradores.

melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade
de vida de nossos colaboradores.

Foram 8 prêmios e reconhecimentos obtidos pela
empresa ao longo de 2005, indicadores sólidos

A Elektro também foi classificada entre as

de que caminhamos firme rumo à nossa Visão,

10 primeiras empresas do Guia EXAME de Boa

que é “Ser a distribuidora de energia elétrica

Cidadania Corporativa, que reúne as empresas-

mais admirada do País”. Apuramos, também,

modelo em Responsabilidade Social. Recebemos

excelentes resultados financeiros em 2005,

também em 2005 o nosso segundo Prêmio

ano em que conduzimos com sucesso um

Consumidor Moderno de Excelência em Serviços

processo de reestruturação financeira da empresa.

ao Cliente, na categoria Energia Elétrica.

Não teríamos alcançado êxito em tantas frentes

Em 2005, a Abradee (Associação Brasileira de

se não tivéssemos uma administração focada nas

Distribuidores de Energia Elétrica) elegeu a

pessoas, nos colaboradores e clientes, sem perder

Elektro, pelo segundo ano consecutivo, a Melhor

de vista os resultados, e alicerçada nos Valores:

Distribuidora de Energia Elétrica do Brasil, entre

Segurança, Respeito, Integridade, Comunicação e

as companhias com mais de 400 mil clientes.

Excelência.

O Prêmio Abradee leva em consideração a
satisfação do cliente, a gestão operacional e a

Como resultado da absoluta prioridade em

gestão econômico-financeira das concessionárias

segurança, terminamos 2005 completando o

de distribuição. A Elektro permaneceu, em 2005,

segundo ano consecutivo sem acidentes com

entre as três melhores distribuidoras de energia

nossos colaboradores que resultassem em

elétrica em desempenho operacional.

afastamentos do trabalho. Em janeiro de 2006,
atingimos 10 milhões de horas-homem trabalhadas

Na área financeira, a Elektro registrou um recorde

sem acidentes. Um recorde para a Elektro. Somou-

histórico na geração operacional de caixa, medida

se a esse feito a conquista da nossa segunda

pelo EBITDA, de R$ 756,4 milhões, equivalente

Medalha de Ouro Eloy Chaves.

a uma margem de 34,4%, e um crescimento de
29,4% em relação ao EBITDA do ano anterior.

Pela primeira vez na história da Elektro, fomos

Os bons resultados de 2005 permitirão a retomada

incluídos entre as 150 Melhores Empresas para

do pagamento de dividendos para os acionistas,

Você Trabalhar, ranking elaborado pelas Revistas

sete anos após o último pagamento.



Além disso, a condução de um bem-sucedido

em obter prêmios. Os prêmios, contudo, são uma

processo de reestruturação financeira resultou

conseqüência natural quando se trabalha com o

em significativa melhora do perfil da dívida da

coração, com garra, com energia, como fazem

empresa. A reestruturação financeira envolveu,

os nossos colaboradores, que se orgulham em

entre outras operações, a conversão de dívidas

representar com dignidade e eficiência a empresa.

intercompanhia em capital, diminuindo a dívida
líquida da Elektro de R$ 1,7 bilhão, em junho

É uma honra fazer parte de um time vencedor,

de 2005, para R$ 487 milhões em dezembro do

que soube superar períodos difíceis e os seguidos

mesmo ano. Foi eliminado o risco cambial, uma

desafios que surgiram nestes quase 8 anos de

vez que mais de 60% do total do endividamento

existência da companhia. O poder de superação

da empresa era denominado em dólar norte-

de nosso pessoal, o entusiasmo com que encaram

americano. O apoio de nossos parceiros do

as tarefas cotidianas, o profissionalismo e a

mercado financeiro foi decisivo para o sucesso

dedicação com que tratam os clientes e o amor e o

desse processo de reestruturação financeira.

desprendimento com que se dedicam a trabalhos
voluntários são fonte de inspiração e de profunda

A gestão financeira da empresa também foi

admiração.

premiada, em 2005, com o Prêmio Balanço Anual
Gazeta Mercantil pelo melhor balanço financeiro

Agradecemos também o apoio de nossos

do setor elétrico em 2004.

acionistas, clientes, fornecedores e instituições
financeiras por 2005 ter sido mais um ano de

Os bons resultados obtidos em 2005 nada mais

sucesso para a Elektro.

são do que frutos do excelente trabalho dos
colaboradores da Elektro. Não se trabalha pensando

Orlando R. González

Parabéns a todos pelo excelente ano.
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Eletricista durante serviço de iluminação pública

7

Prêmio Abradee: Elektro é mais
uma vez a Melhor Distribuidora
de Energia Elétrica do Brasil

Conquistar pelo segundo ano consecutivo o
Prêmio Abradee de Melhor Distribuidora de
Energia Elétrica do Brasil, entre as empresas com
mais de 400 mil clientes, é a reafirmação do
compromisso da Elektro em prestar um serviço
de excelente qualidade e com segurança aos seus
clientes.
É também o reconhecimento da condução
responsável dos negócios pela alta administração,
dos contínuos investimentos feitos na manutenção
e expansão do sistema elétrico, garantindo
excelentes indicadores operacionais e,
principalmente, a satisfação do cliente.
E mais: o Prêmio Abradee reflete a dedicação
e o comprometimento de seus mais de 5 mil
colaboradores e terceiros, fornecedores e
acionistas para que a Elektro pudesse, mais uma
vez, estar em primeiro lugar.

Eletricista de Linha Viva

Perfil da Empresa
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Distribuindo Energia com Qualidade e Segurança
A Elektro distribui energia elétrica a 1,9 milhão
de clientes, em uma área de mais de 120
mil quilômetros quadrados, constituída por
228 municípios - 223 no Estado de São Paulo
e 5 no Estado do Mato Grosso do Sul.
Com uma área de concessão bastante pulverizada,
a empresa possui escritórios administrativos
regionais em oito cidades no Estado de São
Paulo - Andradina, Atibaia, Guarujá, Itanhaém,
Limeira, Rio Claro, Tatuí e Votuporanga -, além de
escritórios operacionais em 101 municípios.
A Elektro é controlada indiretamente pela Prisma
Energy, empresa internacional que atua na gestão
de participações em ativos do setor de energia.
Em 2005, a Elektro vendeu 9.300 GWh de
energia elétrica a seus clientes finais e registrou
uma receita operacional bruta de R$ 3,4 bilhões.
Esse montante inclui a receita obtida com a venda
de energia aos clientes finais (R$ 3 bilhões) e a
proporcionada pelo uso do sistema de distribuição
da empresa por consumidores livres
(R$ 233 milhões).

Barco é necessário para atender
clientes do município de Rosana (SP)
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A Elektro possui uma rede de distribuição de
energia elétrica formada por 95,5 mil quilômetros
de malha de distribuição e por 1,36 mil quilômetros
de linhas de transmissão. A empresa possui
também 120 subestações transformadoras.
O quadro de colaboradores da Elektro é composto
por 2.582 colaboradores próprios, que recebem o
apoio de cerca de 2,3 mil funcionários de empresas
contratadas.
A Elektro completou, em julho de 2005, sete anos
de existência. A empresa iniciou suas atividades

Visão

em 1998, a partir da privatização da área de
distribuição da CESP (Companhia Energética de
São Paulo). Desde então, já foi investido quase
R$ 1 bilhão na expansão, modernização e melhoria

Ser a distribuidora de energia elétrica
mais admirada do País.

da rede de distribuição da companhia.
Uma política estratégica de investimentos,
associada a uma linha de atuação que tem como
Valor número 1 a Segurança, tem proporcionado
à Elektro o reconhecimento em várias frentes de
atuação.

Missão
Distribuir energia elétrica com segurança
e qualidade, para o desenvolvimento e
bem-estar das comunidades atendidas,
gerando crescente valor para os clientes,
colaboradores e acionistas.

Valores
• Segurança
• Respeito
• Integridade
• Comunicação
• Excelência

12
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Área de Atuação
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Principais Indicadores
2002

2003

2004

2005

Receita Operacional Bruta (R$ milhões)

1.991,3

2.445,4

2.929,6

3.379,9

Receita Operacional Líquida (R$ milhões)

1.444,9

1.765,8

1.940,9

2.201,2

137,3

250,3

446,7

643,6

9,5

14,2

23,0

29,2

258,2

387,8

584,6

756,4

17,9

22,0

30,1

34,4

(939,8)

357,3

259,8

658,3

(65)

20,2

13,4

29,9

105,0

140,0

116,0

182,0

Indicadores Operacionais

2002

2003

2004

2005

DEC (horas)

9,56

9,83

9,35

9,11

FEC (interrupções)

7,90

7,72

7,08

6,59

Perdas de Energia (%)

7,02

7,71

7,06

6,58

Indicadores Socioambientais

2002

2003

2004

2005

53

64

65

33(1)

Doações de Roupas (peças)

24.000

32.000

64.000

97.086

Doações de Alimentos (kg)

13.762

12.626

15.405

8.283

não disponível

20.880

23.767

7.026

175

178

432

935

72

21

15

8

152

101

42
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Indicadores Financeiros

Resultado do Serviço (R$ milhões)
Margem do Resultado do Serviço (%) (1)
EBITDA (R$ milhões)
Margem do EBITDA (%) (1)
Lucro/(Prejuízo)Líquido (R$ milhões)
Margem do Lucro/(Prejuízo)Líquido (%) (1)
Investimentos (R$ milhões)
(1)Margens calculadas em relação à Receita Operacional Líquida.

Voluntários (% de colaboradores)

Resíduos Reciclados (kg)
Meio Ambiente - colaboradores e
contratados treinados
Não-conformidades verificadas em
auditoriais ambientais nas oito Regionais
Não-conformidades verificadas em
auditoriais ambientais em contratadas

(1) Em 2005, a apuração da quantidade de colaboradores voluntários passou a ser feita por meio de pesquisa enviada a todos os colaboradores da empresa.
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Trabalhos na rede elétrica
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Estratégia
O ano de 2005 foi um importante marco na

metas da empresa. Em janeiro, no Encontro

história da Elektro, porque foi dado início ao

Elektro, a companhia comemorou as conquistas

Ciclo de Planejamento Estratégico 2005-2009,

de 2004 e lançou os desafios para 2005. Depois,

cujo lançamento foi feito em setembro de 2004,

a partir de março, a Elektro envolveu todos os

quando a empresa renovou sua Visão e Missão,

seus colaboradores e empregados terceirizados,

reforçou o comprometimento com os Valores e

um total de cinco mil pessoas, no Jogo do

disseminou seus objetivos estratégicos.

Aprendizado, para explicar, com detalhes,
o Mapa Estratégico da Elektro para os próximos

Logo no início de 2005, dois grandes eventos

cinco anos e a importância da Missão, Visão e

envolveram colaboradores na divulgação das

dos Valores da empresa.

Colaboradores durante Jogo do Aprendizado
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Encontro Elektro reuniu
grande parte dos colaboradores

Para viabilizar a participação de tantas pessoas,

A empresa também demonstrou os indicadores,

a empresa capacitou dezenas de colaboradores

divididos nas perspectivas financeira, de

como multiplicadores, que davam orientações

clientes, processos internos e crescimento e

e coordenavam as atividades. Como em um

aprendizado, utilizados no acompanhamento

jogo de tabuleiro, os participantes, divididos em

dos objetivos estratégicos, que são relacionados

equipes, sentavam-se ao redor de um grande

à segurança, gestão, responsabilidade social,

mapa, onde estava representada toda a estratégia

desempenho operacional, produtividade,

da companhia, e disputavam o maior número de

satisfação do consumidor, clima organizacional

pontos ao responder questões de forma correta.

e à capacidade de remunerar o acionista.

Desta maneira dinâmica e lúdica, a Elektro

Mais do que conhecimento sobre sua estratégia,

transmitiu aos participantes a relação entre

a companhia buscou o comprometimento de

o trabalho do dia-a-dia de cada um e o

seus colaboradores e prestadores de serviços e

atendimento a fatores críticos de sucesso -

mostrou a importância da contribuição de todos

excelência, segurança, eficiência operacional,

no alcance de suas metas, em um trabalho de

relacionamento e identidade e reputação -

envolvimento que obteve ótimos resultados em

necessários para o alcance das metas.

2005 e que prossegue em 2006.
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Elektro unifica Política de Gestão
Outro passo importante da Elektro em 2005 foi

controladora, Prisma Energy, a empresa facilitou a

a unificação de suas políticas de gestão de meio

comunicação sobre os compromissos assumidos

ambiente, responsabilidade social, direitos humanos,

por ela na condução de seus negócios.

segurança e saúde ocupacional e de qualidade.

Estes compromissos estão traduzidos nas sete

Além de garantir alinhamento à política de sua

Política de Gestão da Elektro
A Elektro Eletricidade e Serviços S.A., distribuidora de energia elétrica,
está comprometida com a qualidade dos seus serviços, com a melhoria contínua e
inovação de seus processos, tecnologias e sistemas de gestão, visando a garantir a
satisfação de seus clientes, acionistas, colaboradores e comunidades.

Diretrizes
• Garantir que a condução dos negócios seja fundamentada em princípios éticos
com transparência e eqüidade, respeitando os direitos humanos e a legislação.
• Garantir o mínimo impacto das operações da empresa sobre o meio ambiente,
adotando medidas de proteção ambiental, prevenção à poluição e conservação
dos recursos naturais.
• Adotar práticas empresariais socialmente responsáveis, contribuindo para o
desenvolvimento e bem-estar da comunidade.
• Contribuir para o desenvolvimento das competências individuais e
organizacionais, promovendo o crescimento profissional dos colaboradores.
• Propiciar um ambiente de trabalho saudável e seguro, por meio do incentivo
de práticas de prevenção e controle de riscos, buscando continuamente evitar
acidentes e enfermidades/doenças ocupacionais.
• Prestar serviços aos clientes com segurança, qualidade, respeito e integridade.
• Estimular seus fornecedores e contratadas a adotarem estas diretrizes.

19

diretrizes que compõem a Política de Gestão e

A meta é aplicar a metodologia da ISO em todos

tratam de transparência, ética, práticas social

os processos da empresa, tanto os produtivos

e ambientalmente responsáveis, prevenção a

como os de apoio.

acidentes e controle de riscos.
Atualmente, a Elektro tem certificados o sistema
Em outubro de 2005, a Elektro lançou o SGQ

de gestão da qualidade dos processos da Central

(Sistema de Gestão da Qualidade), que utiliza

de Atendimento Telefônico e dos indicadores

a metodologia da NBR ISO 9001:2000, com

operacionais, o sistema de gestão do meio ambiente

o objetivo de buscar a melhoria contínua,

e o sistema de gestão de segurança e saúde

a eficiência e a eficácia como estratégia para

ocupacional, este último, pela OHSAS 18001

alcançar a satisfação de seus clientes e aumentar

(Occupational Health and Safety Assessment Series).

a produtividade e o desempenho operacional.

Atividades de manutenção
em linha de transmissão

20
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Inspeção aérea em Linha de Transmissão
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Segurança:
Valor Número 1
Poda de árvore

Os colaboradores da Elektro conquistaram um
fato inédito em toda a sua história: ultrapassaram,
em dezembro de 2005, a marca de 2 anos
consecutivos sem acidentes com afastamento de
colaboradores, alcançando em janeiro de 2006
10 milhões de horas-homem trabalhadas sem
acidentes com afastamento.

Outras ações e projetos foram implementados
no decorrer do ano de 2005. Um dos principais
foi a certificação do SGSSO (Sistema de Gestão
de Segurança e Saúde Ocupacional) pela norma
OHSAS 18001 na Sede Corporativa, em Campinas,
e em sete das oito sedes Regionais: Andradina,
Atibaia, Itanhaém, Limeira, Rio Claro, Tatuí e

Uma conquista que só pôde ser obtida com o
comprometimento de todos, colaboradores e empresa,
com o principal Valor da Elektro, a Segurança.
Um comprometimento que leva em consideração a
atitude de cada um e também os investimentos em
treinamentos e equipamentos.

Votuporanga. Somente a Regional Guarujá,

Somente em 2005, cerca de R$ 16 milhões foram
investidos em treinamento, manutenção e compra
de novos veículos e de equipamentos de proteção
individuais e coletivos. Foram realizadas ainda
154 mil homens x hora de treinamento técnicooperacional do quadro próprio da Elektro, contando
com todos os eletricistas da empresa. Para as
contratadas, houve capacitação dos funcionários na
Educação Corporativa da Elektro, totalizando 123 mil
homens x hora de treinamento técnico-operacional.

à segurança e o estabelecimento de metas a serem

Outro ponto de atenção em prol da segurança
na Elektro é a forma com que os colaboradores
conduzem os veículos durante a jornada de
trabalho. Dessa maneira, foi implementado o
Programa Direção Segura, do qual participaram
917 eletricistas da Elektro e das contratadas, em
um total de 3.908 homens x hora de treinamento.

Em 2005, metade das contratadas que executam

que passava por reformas no fim de 2005,
será certificada em 2006.
A importância deste sistema certificado são a
garantia de registro de todos os processos ligados
alcançadas nesta área por toda a empresa.
O envolvimento das contratadas também foi
muito importante nesta certificação. Com base
nas exigências da OHSAS 18001, a Elektro
desenvolveu um conjunto de critérios para motivar
as empresas terceirizadas a desenvolver ou
aprimorar uma cultura voltada para a segurança.

obras de manutenção e expansão do sistema
elétrico da Elektro foi auditada em itens
relacionados a atendimento à legislação,
avaliação de perigos e riscos e política de
segurança e saúde ocupacional.

22
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Avaliações ergonômicas em prol da
Segurança
Um extenso programa de avaliação ergonômica
envolveu os operadores do COD (Centro de
Operação de Distribuição), os atendentes da CAT
(Central de Atendimento Telefônico) e todos os
eletricistas de Linha Viva que trabalham em redes
de alta tensão.
O trabalho, que continua em 2006, definiu ações
para adequação do mobiliário dos operadores e
atendentes (apoios para braços e regulagem em
cadeiras) e acompanhamento de um fisioterapeuta

Reconhecimento: melhor
empresa em Segurança
do setor elétrico
Em 2005, a Elektro conquistou, pelo seu
desempenho em segurança no ano de 2004,
a Medalha de Ouro Eloy Chaves, o mais
importante prêmio no setor elétrico neste
quesito.
Esta é a segunda vez que a companhia
fica em primeiro lugar. A primeira foi
em 2001 e, em 2002 e 2003, a Elektro
recebeu as medalhas de bronze e prata,
respectivamente.

na Sede Corporativa para prevenção de incidentes
relacionados às atividades.
Para os eletricistas, atendendo às novas
determinações da NR-10 (Norma do Ministério
do Trabalho que trata de instalações e serviços em
eletricidade), houve mudanças no equipamento de
proteção individual, revisão da grade programática

A conquista deste prêmio traduz o grau de
maturidade da Elektro em relação ao seu Valor
número 1, a Segurança. Medidas preventivas,
treinamentos, investimentos em equipamentos
de proteção individual e coletiva, bem como
ações para promover a qualidade de vida,
entre outras iniciativas, tornaram a empresa
uma referência no setor elétrico.

dos treinamentos dos eletricistas e a adequação
do trabalho da nutricionista ao perfil destes
profissionais.

Central de Atendimento Telefônico

Criada pela ABCE (Associação Brasileira
de Concessionárias de Energia Elétrica) em
1980, a Medalha Eloy Chaves é concedida às
empresas do setor elétrico que se destacam
na prevenção a acidentes. A seleção é feita
com base em um estudo da Fundação Coge,
realizado de acordo com os critérios da
ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).

23

Investimento na frota da Elektro
para maior segurança e eficiência
no atendimento ao cliente
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Relacionamento com o Cliente
Atender com excelência os seus clientes sempre foi
um dos princípios da Elektro e, em 2005, a empresa
foi exemplar no alcance desta meta. A Central de
Atendimento Telefônico (CAT) atendeu 96% das
ligações em até 30 segundos, índice superior aos 80%,
exigidos pela Aneel (Agência Nacional de Energia
Elétrica). Foram mais de 4,7 milhões de atendimentos
realizados por profissionais altamente capacitados
e treinados para, acima de tudo, compreender
corretamente as necessidades do cliente.
Este resultado é conseqüência do investimento de
R$ 5 milhões na modernização dos sistemas de
informação e telefonia, da ampliação do número
de atendentes, de 240 para 260, e de mais de
14.770 mil homens x hora de treinamento dos
profissionais da CAT.
Mas a excelência no atendimento da Elektro não
está só na Central de Atendimento Telefônico, que
possui a certificação de qualidade ISO 9001: 2000.
Por ano, são mais de 584 mil atendimentos na

Bom relacionamento com o cliente

Agência Virtual, por meio da Internet, e 205 mil
pelas CRAs (Centrais Regionais de Atendimento).
Outro canal importante entre a Elektro e o seu
cliente é a Ouvidoria, que atua na resolução,
no âmbito administrativo, das divergências e dos
conflitos existentes entre consumidores, empresa e
agência reguladora.
O Conselho de Clientes é mais um canal de
relacionamento que a Elektro possui e tem o
objetivo de orientar, analisar e avaliar questões
relacionadas ao fornecimento de energia elétrica,
tarifas, entre outros temas.
Mas sua atuação não pára por aí. Com base nas
informações colhidas nessas ocasiões, identifica
oportunidades para adequar os procedimentos
internos, melhorar os serviços e aprimorar a
regulação, sempre em busca da modicidade tarifária
e da satisfação do cliente. Indicados por entidades
reconhecidamente competentes, os membros
do Conselho representam clientes industriais,
comerciais, rurais e residenciais.
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Facilidades ao cliente
Em 2005, a Elektro lançou o seu novo portal na
Internet (www.elektro.com.br), com um layout muito
mais moderno, navegação simples e intuitiva e
acesso rápido aos serviços on-line. O portal exigiu
tecnologia de ponta e a revisão e elaboração de todo
o conteúdo da versão anterior.
Por meio do portal, os clientes encontram
muitas opções de serviços sem sair de casa,
como cadastrar a conta de energia em débito
automático, escolher o endereço de recebimento
da conta e até mesmo efetuar o pagamento da
fatura via home banking. Uma novidade deste
portal é um link exclusivo para imobiliárias, que
podem efetuar diversos serviços em benefício dos
clientes. Informações importantes, principalmente

relacionadas à segurança doméstica, também
podem ser encontradas no site.
Outra facilidade implementada foi o envio,
à casa dos clientes, de uma carta personalizada,
avisando-os quando o fornecimento de energia
elétrica será interrompido em virtude de alguma
obra ou manutenção na rede elétrica. São mais
de 4,5 mil cartas enviadas diariamente para que
o cliente possa programar as suas atividades que
necessitam de energia elétrica.
E, aproveitando mais este canal de comunicação,
a Elektro divulga na mesma carta personalizada
orientações sobre segurança no sistema elétrico e
sobre o uso adequado da energia elétrica.

Reconhecimento: melhor
atendimento do setor elétrico
Todas as ações implementadas para melhorar ainda mais o
atendimento foram, mais uma vez, reconhecidas
pelo mercado. Em 2005, a Elektro conquistou o Prêmio
Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente,
reconhecimento promovido pela Revista Consumidor
Moderno e alcançado pela primeira vez pela empresa
em 2000.
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Valorização das Pessoas

Colaboradores da Regional Rio Claro

Desde 2004, a área de Recursos Humanos da
Elektro atua com um modelo de gestão baseado em
competências. Em um projeto inicial, do qual os
gestores da empresa participaram, foram definidas
três competências organizacionais essenciais para
o negócio. São elas: relacionamento, extração de
valor e sustentabilidade.
Estas três competências são o eixo do Modelo de
Gestão de Recursos Humanos e são permeadas
pelos seis princípios de trabalho da Elektro (ação
estratégica, ação empreendedora, tomada de
decisão, agente de transformação, agente de
comunicação e interfuncionalidade). A partir do
mapeamento destas competências e dos princípios
de trabalho, foram desdobradas 12 competências

profissionais de natureza geral, que são aplicadas a
todos os colaboradores da empresa.
Para a implementação deste modelo, foi necessário
promover ações que garantiram o sucesso e
o alcance de objetivos estratégicos. Uma das
principais ações foi a reestruturação do Plano de
Cargos e Salários. Agora é realizada uma avaliação
utilizando o Sistema Hay de Remuneração,
que considera as atribuições, os requisitos e as
competências dos cargos.
Como resultado, houve valorização da estrutura
de cargos, definição da estratégia de remuneração
e enquadramento de todos os colaboradores.
Foram 777 movimentações salariais, representando
30% do quadro próprio.
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Outra ação de grande relevância foi a
implementação da área de Educação Corporativa
Elektro (ECE), tendo como principal foco a
adequação das melhores práticas de treinamento
e desenvolvimento para manutenção do
conhecimento (sustentabilidade).

de Conduta deixa clara a posição da Elektro,
contrária a qualquer tipo de discriminação, e traz
determinações a respeito de aspectos financeiros,
uso adequado dos recursos da Elektro, conflitos
de interesse, retenção de documentos e registros,
cidadania corporativa e direitos humanos.

Com este objetivo, a ECE promove ações voltadas
para o desenvolvimento das competências e
habilidades dos colaboradores diretos e indiretos,
atuando de forma a garantir a orientação para os

Todos os colaboradores participaram de um
treinamento on-line para que os conceitos fossem
assimilados efetivamente e colocados em prática no
dia-a-dia organizacional.

objetivos de negócio e a melhoria do desempenho.
Em 2005, foram investidos R$ 4 milhões em
treinamento e desenvolvimento de colaboradores
da Elektro e de empresas contratadas. Para os
colaboradores da Elektro, 154 mil homens x hora
de treinamento técnico-operacional e 44 mil
homens x hora de treinamento focado no
desenvolvimento de competências. Para os
empregados das contratadas, foram 123 mil
homens x hora de treinamento técnico-operacional.
Estes resultados estão em consonância com as
melhores práticas do mercado. Um exemplo disso
são os programas de desenvolvimento de liderança,
uma referência para outras empresas.
Em 2005, foi implementado um projeto inovador
no País, o Rotas de Carreira e Aprendizado, com o
intuito de mostrar os passos que o colaborador pode
seguir para desenvolver um determinado conjunto de
competências e as alternativas de encaminhamento e
progresso profissional, servindo, assim, de guia para o
desenvolvimento e a gestão de suas carreiras.

Código de Conduta
Com o objetivo de orientar o comportamento de
seus colaboradores no relacionamento com os
públicos envolvidos com a Elektro, a empresa
relançou, no fim de 2005, seu Código de Conduta,
totalmente alinhado ao de sua controladora.
De maneira transparente e direta, reforçando um
dos valores da empresa, a Comunicação, o Código

Reconhecimento: uma das
150 melhores empresas
do País para se trabalhar
Entrar para o Guia EXAME-VOCÊ S/A As Melhores Empresas Para Você Trabalhar
representou o reconhecimento e o orgulho
dos colaboradores em trabalhar na
companhia.
Estar entre as 150 melhores empresas para
se trabalhar é fruto de uma série de ações
implementadas na empresa voltadas à gestão
de pessoas e à valorização permanente do
fator humano, que continuam em 2006 e
apontam que a Elektro está correspondendo às
expectativas profissionais de seus colaboradores.

Centro de Operação
de Distribuição na Sede,
em Campinas

Desempenho
Econômico-Financeiro
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Reestruturação Financeira
Em 2005, a Elektro implementou uma bem-

• Capitalizar a Elektro em R$ 1,1 bilhão por

sucedida reestruturação de dívida e de capital,

meio da conversão de dívidas intercompanhia

que gerou resultados extremamente positivos,

em capital, possibilitando a absorção

permitindo a redução do grau de endividamento
da companhia.

de prejuízos acumulados no valor de
R$ 624,5 milhões;

A Elektro e seu acionista controlador indireto,
a Prisma Energy, implementaram a Reestruturação
Financeira, visando aos seguintes objetivos:

Tarefas iniciais de segurança
antes do serviço

• Eliminar o risco cambial da Elektro vinculado às
dívidas denominadas em dólar norte-americano;
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• Possibilitar que a Elektro tenha uma estrutura

d) Redução do grau de alavancagem de 85%

de capital auto-sustentável, preservando sua

em 31 de dezembro de 2004 para 32%

liquidez e facilitando o acesso aos mercados

em 31 de dezembro de 2005;

financeiros e de capitais, quando necessário.
e) Eliminação total de dívidas em moeda

O processo de Reestruturação Financeira gerou os

estrangeira.

seguintes benefícios para a Elektro:
a) Elevação do rating corporativo da Elektro,

Com a Reestruturação Financeira, os riscos

pela Standard & Poor’s, em 4 níveis, para brA,

financeiros associados à volatilidade do dólar

e classificação do rating das debêntures em brA+;

norte-americano foram integralmente eliminados.
Ao final do exercício de 2004, 62,8% do

b) Diminuição do seu endividamento bruto de

endividamento era denominado em dólar.

R$ 1,9 bilhão em 30 de junho de 2005 para

Como conseqüência da Reestruturação

R$ 1 bilhão em 31 de dezembro de 2005;

Financeira, a Elektro encerrou 2005 com um

c) Aumento do seu patrimônio líquido de

endividamento líquido de R$ 487,4 milhões e

R$ 656,3 milhões em 30 de junho de 2005

perfil primordialmente de longo prazo

para R$ 1 bilhão em 31 de dezembro de 2005;

(89,2% da dívida total).

Estrutura de Capital
Dívida Líquida/(Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)

32%
85%

72%
68%

15%
Dez/2004

28%
Jun/2005

Patrimônio Líquido

Dez/2005
Dívida Líquida
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Resultados Financeiros
Em um ano marcado pela forte apreciação do
real frente ao dólar norte-americano, queda da
inflação, elevadas taxas de juros e crescimento
econômico moderado do País, a Elektro registrou
uma receita operacional líquida de R$ 2,2 bilhões
em 2005, 13,4% superior à registrada em 2004.
O resultado operacional da empresa, expresso
pelo resultado do serviço, apresentou um
crescimento de 44,1% e fechou o ano em
R$ 643,6 milhões.
A geração operacional de caixa, medida pelo
EBITDA, apresentou expressiva melhora e atingiu
R$ 756,4 milhões, 29,4% superior à do exercício
anterior.

apresentou valorização de 15,1% até 1º de
novembro de 2005, quando a empresa eliminou
completamente suas obrigações em dólar.
Contribuiu também para o aumento do lucro o
reconhecimento do imposto de renda diferido
e da contribuição social diferida, que somaram
R$ 324,6 milhões em 2005. O reconhecimento
deste ativo fiscal diferido ao final do exercício
deve-se ao fato da empresa ter implementado a
Reestruturação Financeira, que resultou em uma
melhora significativa na expectativa de geração
de lucros tributáveis futuros, fundamentada por
meio de suas projeções financeiras.
Receita Operacional Líquida
(em R$ bilhões)

Após aumentos consecutivos da margem de
EBITDA nos últimos anos, a Elektro encerrou
2005 com uma margem de 34,4%, a maior
de sua história.

2,2
1,4

Contribuíram para os excelentes resultados
alcançados pela Elektro em 2005 o aumento de
15,6% da receita de venda de energia a clientes
finais, influenciada pelos reajustes tarifários de
2004 (19,46%) e 2005 (5,29%), e o crescimento
de R$ 127,7 milhões na receita pelo uso do
sistema (transporte de energia para clientes
livres). Outro fator importante foi a bem-sucedida
estratégia de compra de energia elétrica, com a
qual a companhia conseguiu preços competitivos.
Combinados aos efeitos da saída dos clientes
livres, estes resultados levaram a uma redução
de 2% nos custos com o suprimento de energia
elétrica.
A Elektro encerrou 2005 com um lucro líquido
de R$ 658,3 milhões, em comparação a
R$ 259,8 milhões em 2004. Além dos resultados
operacionais, o lucro foi também impactado
pelos efeitos cambiais favoráveis atrelados à
dívida denominada em dólar norte-americano
que a Elektro possuía antes da conclusão da
Reestruturação Financeira, uma vez que o real

2002

1,8

2003

1,9

2004

2005

Geração Operacional de Caixa - EBITDA

30,1%
17,9%
258,2

2002

22,0%

34,4%
756,4

584,6
387,8

2003

2004

EBITDA (R$ milhões)
Margem EBITDA (%) = EBITDA/
Receitas Operacionais Líquidas

2005
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Leiturista na Regional Rio Claro

Lucro Líquido

20,2%
357,3

29,9%
13,4%

658,3

259,8

2002
2003
(939,8)

2004

2005

-65,0%

Lucro líquido (R$ milhões)
Margem Líquida (%) = Lucro/(Prejuízo)
Líquido/Receitas Operacionais Líquidas

Os bons resultados da Elektro em 2005 permitirão
a retomada do pagamento de dividendos aos
acionistas, sete anos após o último pagamento.

A Administração da Elektro aprovou proposta
de distribuição de dividendos no montante de
R$ 608,7 milhões, referentes ao exercício de
2005, a ser aprovado em Assembléia Geral
Ordinária dos Acionistas.
A geração operacional de caixa da Elektro, após
imposto de renda e contribuição social e antes do
pagamento de juros e variação monetária, foi de
R$ 515 milhões, superando em R$ 114,9 milhões
a registrada no ano anterior. O significativo
incremento é reflexo da melhora no resultado
operacional da empresa.
A Elektro apresentou uma geração líquida de
caixa de R$ 44,8 milhões, encerrando o ano de
2005 com um saldo disponível de R$ 479 milhões
em caixa, excluindo caução de fundos.
A geração líquida de caixa foi fortemente afetada
pelas transações referentes ao processo de
Reestruturação Financeira.
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Reconhecimento: melhor balanço do setor elétrico
A Elektro colheu, em 2005, frutos de seus
resultados do ano anterior. A empresa recebeu
o Prêmio Balanço Anual Gazeta Mercantil
como o melhor balanço financeiro do setor
elétrico em 2004. No total foram premiadas
companhias em 25 categorias pelo Ibmec de
São Paulo (Instituto Brasileiro de Mercado
de Capitais) e pela Gazeta Mercantil, entre
10 mil balanços de empresas publicados.

A Elektro havia apresentado em 2004 uma

A escolha das vencedoras foi feita de acordo com
uma série de critérios que levaram em conta,
principalmente, a rentabilidade das operações.

2004, 50,7% superior à do ano anterior.

receita bruta de R$ 2,9 bilhões, 19,8%
superior à de 2003.
O resultado operacional, expresso pelo
resultado do serviço, aumentou 78,5%
e alcançou R$ 446,7 milhões em 2004.
A geração operacional de caixa, medida
pelo EBITDA, foi de R$ 584,6 milhões em
A empresa fechou o ano de 2004 com
lucro líquido de R$ 259,8 milhões.

Cidade de Rio Claro
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Investimentos 1
(em R$ milhões)

Investimentos

182

A Elektro investiu, em 2005, R$ 188,7 milhões na
140

manutenção e na expansão do sistema elétrico de
sua área de concessão. Desde 1998, os investimentos

116
105

somam cerca de R$ 1 bilhão.

Do total de 2005, R$ 182,1 milhões (96,5%) foram
realizados com recursos próprios pela Elektro.

2002
1

2003

2004

2005

Realizados com recursos próprios

Os R$ 6,6 milhões restantes correspondem a
aportes realizados com recursos de clientes da
concessionária.

Entre os projetos de destaque que receberam estes
investimentos, estão 85,8 mil novas ligações, além
da expansão de cinco subestações, que agregaram
à rede da Elektro uma capacidade de 16,55 MVA
de potência instalada.

Luz para Todos
O Programa Luz para Todos tem como objetivo
promover a universalização do fornecimento de
energia elétrica no País até 2008.
Cerca de 8,2 mil famílias, clientes rurais da Elektro,
foram beneficiadas por este programa em 2005,
10% acima da meta estabelecida para a empresa pelo
órgão regulador. A Elektro tem o maior volume de
ligações rurais no Estado de São Paulo.
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Foram investidos nessa iniciativa, em 2005,
R$ 2,9 milhões no Estado do Mato Grosso do Sul.

de concessão da Elektro, 7.779 são moradores de
cidades do Estado de São Paulo e 368, de cidades
sul-matogrossenses.

Do total de famílias da zona rural que passaram
a ter acesso em 2005 à energia elétrica na área

Para 2006, a meta é realizar 15,8 mil ligações pelo
Luz para Todos.

R$ 26 milhões no Estado de São Paulo e

Investimentos no Luz para Todos
(em R$ milhões)

Números de Ligações Gratuitas

76,7*

15.824*

35,4

2004/2005
*Previsão

9.630

2006

2004/2005

2006

*Previsão

Assentamento em Três Lagoas (MS)

Trabalho de inspeção

Desempenho Operacional
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Melhoria dos Indicadores
e Investimentos Contínuos
Distribuir energia elétrica com segurança e
qualidade faz parte da Missão da Elektro.
E a tradução de que esta Missão tem sido
cumprida é a melhoria dos indicadores de
desempenho operacional da empresa, em relação
aos índices alcançados em 2004.
O DEC (Duração Equivalente de Interrupção por
Consumidor), índice que determina o número
de horas que o cliente permanece sem energia

DEC - Duração Equivalente
de Interrupção por Consumidor
(horas)

em um ano, foi de 9,11 horas em 2005. Abaixo,
portanto, das 9,35 horas registradas em 2004.

9,56

9,83

9,35
9,11

O FEC (Freqüência Equivalente de Interrupção
por Consumidor), indicador do número de vezes
em que houve a interrupção do fornecimento por
consumidor em um ano, foi de 6,55 vezes em 2005.
Em 2004, o índice foi de 7,08 vezes.
Deve-se ressaltar que, em 2005, a Aneel (Agência

2002

2003

2004

2005

Nacional de Energia Elétrica) alterou, por meio da
Resolução 024, os critérios de apuração desses
indicadores, passando a desconsiderar nos cálculos
os dias críticos ao fornecimento de energia elétrica
provocados por problemas climáticos.

FEC - Freqüência Equivalente
de Interrupção por Consumidor
(interrupções)

Contribuíram para a melhoria destes indicadores
várias ações da empresa, entre elas a manutenção
preventiva até a instalação de espaçadores -

7,90

7,72

material que mantém uma distância de

7,08

6,59

20 centímetros entre os fios, evitando o contato
entre eles durante as tempestades. Somente em
2005, a Elektro realizou a instalação de 230 mil
espaçadores de rede secundária. Nos trechos em
que foram instalados os espaçadores, ocorreram
reduções de mais de 70% no DEC e no FEC.

2002

2003

2004

2005
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Também em 2005, a Elektro iniciou a construção

durante o ano cerca de 270 mil inspeções. Quase

da Subestação de Miracatu, em Registro (SP),

100 mil medidores de consumo foram substituídos.

com investimentos previstos de R$ 3,5 milhões.
A nova subestação entrará em operação no primeiro

Além disso, foram regularizadas cerca de 4,5 mil

semestre de 2006 e proporcionará uma melhoria da

ligações em regiões de favelas, a maior parte delas

qualidade e da segurança do fornecimento de energia

no Guarujá (SP).

elétrica para aquela região. A Elektro planeja iniciar a
construção, ainda em 2006, da Subestação Itanhaém 2.

Perdas de Energia
(%)

A Elektro cumpriu a meta de digitalizar três
subestações em 2005, aumentando a confiabilidade
do sistema operacional da empresa. Para 2006, está
planejada a digitalização de mais sete subestações.

7,71*
7,06

7,02

6,58

As inspeções em medidores de consumo, bem
como a substituição dos equipamentos com mais
de 30 anos de uso, permitiram à Elektro uma
recuperação de perdas de energia da ordem de
113 GWh em 2005 - o equivalente a 1,2% do
total de vendas da companhia. Foram realizadas

2002

2003

2004

2005

* A variação das perdas de energia de 2002 para 2003
ocorreu em função do racionamento de energia elétrica

Subestação de Campos do Jordão foi uma das três digitalizadas em 2005
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Nova tecnologia agiliza atendimento

SGS - um sistema inovador
A empresa realizou com sucesso em 2005 a

Na primeira fase de implementação do sistema,

implementação do SGS (Sistema de Gestão de

em 2005, todo o controle da iluminação pública

Serviços), uma tecnologia totalmente inovadora no

passou a ser feito pelo SGS. Já são gerenciadas

País, que proporciona agilidade no atendimento
aos clientes e maior produtividade.

100 mil ocorrências na iluminação pública,
em toda a área de concessão da Elektro. Para 2006,
a expectativa é de que as ordens de serviços
técnicos (como a realização de reparos na rede

O SGS elimina a necessidade de impressão das

para o restabelecimento do fornecimento de

ordens de serviços, que indicam os locais das

energia elétrica) e comerciais (a realização de novas

ocorrências. No novo sistema, os eletricistas

ligações, por exemplo), que representam 600 mil

recebem estas informações de forma on-line, por

eventos por ano, passem a integrar o sistema.

meio de um palm-top com tecnologia de celular,
o PDA (Personal Digital Assistant), e, pelo mesmo
aparelho, dão um posicionamento sobre o trabalho
realizado.

Outro diferencial do SGS é a roteirização
automatizada, que identifica qual equipe está mais
próxima do local da ocorrência, garantindo ainda
mais agilidade e rapidez na prestação do serviço.
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Eficiência energética
A Elektro investiu, no ciclo 2003/2004 do
programa de eficiência energética da empresa,
cujo cumprimento estendeu-se ao longo de 2005,
R$ 9,7 milhões em ações visando ao estímulo do
uso adequado da energia elétrica entre os públicos

A Elektro realizou, em 2005, investimentos de
R$ 2,8 milhões em iniciativas para a eficientização
de instalações de seus clientes industriais.
Essas iniciativas resultaram em uma economia

estratégicos da empresa.

de 6.664 MWh.

Como parte do Programa Reluz, por exemplo, que

No ciclo 2004/2005, aprovado em janeiro de

tem o objetivo de ampliar a eficiência do consumo

2006 pela Aneel (Agência Nacional de Energia

de energia elétrica na Iluminação Pública, foram

Elétrica), a Elektro irá investir R$ 11,6 milhões.

substituídas cerca de 25 mil lâmpadas de vapor de
Mercúrio por modelos de vapor de Sódio na área
de concessão da Elektro. As lâmpadas de vapor
de Sódio são significativamente mais eficientes

A concessionária realizará, neste ciclo,
investimentos de R$ 7,037 milhões em
trabalhos visando à melhoria da eficiência

no consumo de energia elétrica e proporcionam

energética das instalações de clientes industriais.

muito mais luminosidade às cidades. No total,

A expectativa é de que essas ações resultem em

já foram substituídas 270 mil lâmpadas na área de

uma economia de energia elétrica da ordem de

concessão da Elektro dentro do Programa Reluz.

9.193,45 MWh.

Cidade de Campos do Jordão
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Posicionamento no Mercado
A Elektro vendeu 9.300 GWh de energia elétrica

consumo de energia elétrica da classe industrial.

para seus clientes finais ao longo de 2005.

O transporte de energia elétrica pela malha de

Esse total representa uma redução de 5,8%

distribuição da Elektro para os consumidores

na comparação com o ano anterior. A redução é

livres cresceu, em 2005, para 2.837 GWh,

resultado da migração de clientes, até então cativos,

em comparação a 1.750 GWh registrados em

para o mercado livre. Somando-se os clientes

2004. Com isso, a receita obtida pela empresa

cativos e os livres, que remuneram a Elektro pelo

com a cobrança pelo uso dos fios aumentou

uso do sistema de distribuição, o volume de vendas

dos R$ 105,6 milhões obtidos em 2004 para

totais atingiu 12.137 GWh, o que representa um

R$ 232,7 milhões em 2005. A receita obtida

aumento de 4,5% em relação a 2004.

por essa cobrança foi o equivalente a 7,16%
do faturamento total da Elektro em 2005.

As classes comercial, rural e residencial
apresentaram, pela ordem, as maiores taxas de
crescimento do consumo de eletricidade em

Estratégia na compra de energia

2005. As vendas de energia elétrica cresceram
8,2% na classe comercial; 8% na classe rural;

Começou a vigorar em 2005 a obrigatoriedade

e 6% na classe residencial. O crescimento foi

de contratação, por meio de leilões regulados

influenciado pelas altas temperaturas registradas

pela Aneel (Agência Nacional de Energia

durante o ano.

Elétrica), de 100% do mercado de energia.
A Elektro adotou uma estratégia de atuação nesses

A saída de grandes clientes foi a principal

leilões que assegurou o suprimento de energia

causa de uma redução de 15,4% do consumo

elétrica para os seus clientes para os próximos anos.

industrial em 2005, na comparação com 2004.

Essa estratégia também permitiu a substituição dos

Sem considerar a migração para o mercado

atuais Contratos Iniciais de Energia, celebrados após

livre, observa-se um crescimento de 5,1% do

a privatização da empresa, por novos contratos com
preços menores.

Número Total de Clientes
(1,9 milhão)

Volume de Vendas de Energia a Clientes Finais
(9.300 GWh)
1,1%
6,8%

14,1%
35,3%

5,1%

86%

8,0%

1,0%
31,8%

Residencial

Industrial
Rural

Outros

Comercial

10,8%

Residencial

Industrial
Rural

Outros

Comercial
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Ambiente regulatório

Volume de Vendas de Energia
(GWh)

A Elektro seguiu, em 2005, contribuindo

9.916

11.005

10.796

501

246

12.137

11.619

1.750

2.837

9.870

9.300

para o aprimoramento do sistema de regras
que regem o setor elétrico. A distribuidora
levou à frente, com a Abradee (Associação
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica),
negociações com o órgão regulador que
resultaram na assinatura, em 12 de julho de
2005, do aditivo ao contrato de concessão que
contempla as alterações previstas pelo Decreto

2001

2002

2003

2004

2005

nº 5.163, de 30 de julho de 2004. O Decreto

Clientes Finais

regulou a inclusão dos custos com a compra

Clientes Livres (Uso do Sistema de Distribuição)

de energia elétrica no mecanismo da CVA
(Conta de Variação de Itens da Parcela A) e o
reconhecimento de outros custos na parcela A,
a parte da tarifa que reúne os custos não
gerenciáveis das distribuidoras de energia elétrica.
A iniciativa atendeu a uma antiga aspiração

Receita de Vendas de Energia
(R$ Milhões)

do segmento de distribuição de energia
elétrica ao permitir um repasse mais rápido,
3.250

2.715
2.274
1.887
1.546

para as tarifas, dos aumentos de custos com a
compra de energia elétrica. Com isso, houve

233

um alinhamento do contrato de concessão às

106

diretrizes do novo modelo do setor elétrico,

30

9

3.017

introduzido em 2004, que prevêem a compra

2.609

de energia por meio de leilões.
O aditivo abrangeu, também, a inclusão de

2001

2002

2003

2004

2005

despesas com pesquisa e desenvolvimento,

Clientes Finais

eficiência energética, energia adquirida

Clientes Livres (Uso do Sistema de Distribuição)

de geração própria e Proinfa (Programa de
Incentivo a Fontes Alternativas de Energia
Elétrica) na parcela A. Essas alterações
contribuíram para a manutenção do equilíbrio
econômico e financeiro das concessionárias.

Voluntários do Fazer Acontecer

Desempenho Socioambiental
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Responsabilidade Social
Para a Elektro, sempre esteve claro que

criado em dezembro de 2003, a empresa passou

responsabilidade social começa dentro de casa,

por um processo de melhoria da gestão das ações

com seus colaboradores. Por isso, em 2004,

sociais e atingiu a maturidade em relação

a empresa organizou todas as suas ações,

à responsabilidade social, com iniciativas

ampliando-as, inclusive, em um grande programa

focadas no desenvolvimento e na sustentabilidade.

de qualidade de vida, o Estar Bem Elektro.
Estruturado em três vertentes, o Estar Bem incentiva

O uso sustentável dos recursos naturais é

a participação dos colaboradores em atividades

outra preocupação da empresa. A Elektro

esportivas e culturais e estimula cuidados com a

adota as melhores práticas ambientais nas suas

saúde e a segurança.

atividades operacionais, realiza treinamentos
de conscientização para colaboradores e

Nas comunidades onde distribui energia elétrica,

empregados de contratadas e incentiva ações

a Elektro tem consciência da importância de sua

sociais voltadas para o meio ambiente nas

atuação como fomentadora do desenvolvimento

comunidades.

social e sustentável. Por meio do Instituto Elektro,

Reconhecimento: empresa-modelo
em Responsabilidade Social
As ações na área social foram reconhecidas

Somente em 2005, o Programa Estar Bem

em 2005. A Elektro ficou entre as 10 empresas-

Elektro conquistou dois prêmios: o da ABQV

modelo em responsabilidade social do Brasil,

(Associação Brasileira de Qualidade de

segundo o Guia EXAME de Boa Cidadania

Vida), na categoria Programa Global, e o

Corporativa, e teve o Programa Prêmio

da Fundação Coge, na categoria Gestão da

Empreendedor Social classificado entre os

Segurança e Saúde no Trabalho.

14 destaques do mesmo Guia.
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O comprometimento com a erradicação do trabalho
escravo e infantil, entre outras práticas contrárias
aos direitos humanos, é de grande importância para
a companhia, que exige a mesma conduta de seus
fornecedores e prestadores de serviços. A Elektro,
que desde 2001 tem o selo Abrinq, de empresa
amiga da criança, é signatária do Global Compact
desde 2004 e engajada na promoção dos Oito
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e na
realização de ações concretas para o seu alcance.

Estes são os 8 Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio, um compromisso da ONU, de seus
países-membros e da Elektro.
Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade
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Diversidade
A Elektro lança em 2006 o “Programa Inclusão de
Energia”, cuja finalidade é contratar pessoas com
deficiência, em atendimento à legislação vigente e
ao Código de Conduta da empresa, que garante a
igualdade de oportunidades.

Com relação ao público externo, em janeiro
de 2006, a Elektro, em parceria com o Instituto
Elektro, iniciou mais um Censo de Pessoas com
Deficiência, desta vez na cidade de Limeira, como
ocorrido em 2004 na cidade do Guarujá.

Com o programa, o número de colaboradores
com deficiência, atualmente nove, vai chegar a 75.
Os colaboradores trabalharão em todas as áreas da
companhia, uma oportunidade para a promoção
do respeito às diferenças e aos limites de cada um.

O censo tem como objetivo facilitar a adoção de
ações integradas entre prefeituras e organizações
que atendem este público, visando à inclusão
social e à qualidade de vida das pessoas com
deficiência.

Professor Joaquim Augusto
apoiou a Elektro na
divulgação do Censo de
Pessoas com Deficiência em
Limeira
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Estar Bem Elektro
O Estar Bem Elektro, lançado em 2004,

atividades físicas e a seguir um acompanhamento

é o programa de qualidade de vida da empresa,

nutricional, tudo pelo Programa Estar Bem Elektro.

cujo objetivo é contribuir para uma vida mais
saudável de seus colaboradores, com qualidade

Este trabalho resultou em uma sensível redução

e segurança, além de promover a cultura.

nos índices. A quantidade de pessoas obesas na

O programa é dividido em três vertentes: Saúde e
Segurança; Movimento; e Cultura. Cada uma delas
tem uma série de ações para proporcionar um
ambiente de trabalho mais seguro e agradável.

Elektro, por exemplo, caiu de 15% (em 2003) para
12% em 2004, primeiro ano do programa. No fim
de 2005, este número foi de 11% (confira quadro
abaixo com todos os indicadores).
Uma alimentação saudável e balanceada é um
dos fatores mais importantes para a melhoria da

Saúde e Segurança

qualidade de vida dos colaboradores.
Esta é a mais abrangente das três vertentes e reúne

Por isso, com palestras, envolvimento das

todas as informações e ações para a promoção

famílias dos colaboradores e atendimento

da saúde e segurança dos colaboradores da

individual, uma nutricionista transmite

Elektro. O foco está em avaliações periódicas,

informações e dicas importantes para uma

acompanhamento de indicadores críticos

refeição adequada e condizente com as

de saúde, programas de prevenção e de

atividades realizadas no dia-a-dia.

conscientização.
Anualmente, todos os colaboradores da Elektro
fazem a avaliação periódica, um exame médico
detalhado, que monitora índices de colesterol,

A partir do acompanhamento nutricional, surgiu
o “Desafio do Peso Saudável”, para estimular a
perda de peso. A participação é espontânea e

triglicérides, sobrepeso, obesidade e hipertensão.

os integrantes contam com avaliações mensais,

De acordo com os resultados dos exames,

reuniões em grupo e orientações específicas.

os colaboradores são orientados a praticar

Quantidade de Colaboradores
(%)
Indicadores de Saúde

2003

2004

2005

Obesidade

15

12

11

Sobrepeso

50

45

42

Colesterol

42

32

29

Triglicérides

35

25

23

Hipertensão

10

6

4
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Ginástica laboral

Dos oito escritórios regionais, cinco já

a correta elaboração e lavagem da marmita,

participaram do “Desafio do Peso Saudável” que,

a qualidade dos produtos e os cuidados com

além da perda de peso, traz benefícios como a

transporte e aquecimento.

redução da hipertensão e de problemas na coluna
e a melhoria na saúde mental e da auto-estima.
“Tá na hora da marmita” é mais um projeto criado
a partir do trabalho nutricional. Voltado para os

A Elektro realiza também o Essema (Encontro de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente) para reforçar
ainda mais o compromisso com a Segurança, Valor

atendentes da Central de Atendimento Telefônico -

número 1 da empresa. O Encontro complementa a

cerca de 100 colaboradores que preferem usar

Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes

marmita -, o projeto traz informações sobre

do Trabalho), que ocorre uma vez por ano.
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Movimento
Esta vertente é direcionada para a saúde

Outro destaque ainda desta vertente é o Grupo

dos colaboradores e suas ações estimulam a

Correr (Corredores Reunidos Elektro), que conta

participação em atividades físicas, competições

com mais de 150 colaboradores. Somente em

e corridas de rua, tudo com acompanhamento

2005, foram 600 participações em nove corridas,

profissional para evitar acidentes.

regionais e nacionais.

Na Sede Corporativa, em Campinas,
os colaboradores têm acesso a uma moderna
academia de ginástica, com aparelhos novos e
aulas variadas, com professores de Educação
Física que elaboram um programa de exercícios de
acordo com o perfil de cada um. Mensalmente,
250 colaboradores, em média, utilizam a
academia.
Para estimular ainda mais a participação foi
lançado o “Somando Energia”, em que as
aulas de ginástica valem pontos para os grupos
participantes. Os que acumularam as maiores
pontuações receberam prêmios. O “Somando
Energia” contou com 22 grupos, mais de
110 pessoas.
Nas localidades onde a Elektro mantém equipes e
nas sedes dos escritórios regionais, a empresa fez
convênios com academias locais. A mensalidade é
inteiramente subsidiada pela companhia e mais de
600 pessoas são beneficiadas.
A ginástica laboral é mais uma maneira de
promover a saúde. Diariamente, professores
percorrem as unidades da empresa e realizam
exercícios de alongamento durante cinco
minutos, com a participação de cerca de 80% dos
colaboradores. A laboral é feita também pelos
eletricistas antes de começarem sua jornada de
trabalho.

Academia de ginástica da Sede
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Grupo Correr

Com o apoio dos professores de Educação Física,
os colaboradores também se preparam para outras
competições, como os Jois (Jogos Industriários do Sesi)
de Limeira e Tatuí e o Torneio dos Trabalhadores de
Atibaia. São competições de futebol, natação, judô,
entre outras modalidades esportivas.
Somente nos Jois de Limeira e de Tatuí foram
mais de 180 colaboradores envolvidos em 2005
e 24 medalhas conquistadas. No Torneio dos
Trabalhadores de Atibaia, participaram cerca
de 40 atletas, que trouxeram 15 medalhas.

Internamente, a empresa promove a Copa Elektro
de Futebol, que movimenta colaboradores de todos
os escritórios regionais e da Sede Corporativa.
A segunda edição da competição foi realizada com
sucesso em 2005. Com jogos em todas as sedes
regionais, além de Campinas, o torneio promove uma
grande integração entre mais de 100 colaboradores,
sem falar no estímulo ao esporte e à qualidade de vida.
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Cultura
A cultura é essencial ao bem-estar e ao

Por meio do Projeto Talentos Internos, a empresa

desenvolvimento dos colaboradores. Pensando

estimula a prática de habilidades artísticas

nisso, a Elektro incorporou esta vertente ao

dos colaboradores e realiza oficinas, cursos e

Programa Estar Bem e implementa ações culturais
em toda a empresa, promovendo a integração entre
os colaboradores e oferecendo a oportunidade de
experiências artísticas.
Em 2005, visitas e passeios culturais levaram cerca

exposições. Em 2005, foi realizada a Iª Exposição
de Talentos Internos, na Sede Corporativa e nas
Regionais, que apresentou fotografias, desenhos
e poesias feitos por colaboradores.

de 740 colaboradores a cidades e centros históricos,

Outra grande ação da vertente Cultura foi o

museus, feiras, exposições de arte e a apresentações

1º Concurso Literário Elektro, que premiou as

de teatro. Alguns dos locais visitados foram Itu,

seis melhores crônicas escritas por colaboradores

berço da República brasileira; o Centro histórico

e contratados. Todos os textos, um total de 60,

da cidade de São Paulo; e a Feira das Flores e do

foram reunidos em um livro, entregue para toda

Morango, evento tradicional de Atibaia.

a empresa e terceirizadas.

Colaboradores e familiares em Itu
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Estação Elektro
A Elektro lançou, em novembro de 2005,
a Estação Elektro, um projeto pioneiro no setor
elétrico que tem como objetivo disseminar, entre
os municípios de sua área de concessão, o Valor
número 1 da empresa: a Segurança.
A Estação Elektro é constituída por um conjunto
de experimentos científicos, montados sobre um
caminhão de 13 metros de comprimento, que já está
percorrendo as cidades atendidas pela concessionária.
Os experimentos permitem a difusão, de uma
forma lúdica, de conceitos envolvendo a
eletricidade, sempre levando em consideração a
preocupação com a segurança das pessoas, além
de oferecer conhecimentos sobre o uso adequado
da energia elétrica.
São abordados conceitos como geração de energia
elétrica, alta tensão e campo magnético. Um dos
experimentos demonstra como as linhas utilizadas
pelas crianças para empinar pipas funcionam
como condutores de eletricidade, provocando
sérios riscos de acidentes quando tocam a rede

elétrica. Entre os experimentos, está também uma
miniusina hidrelétrica, que permite ao visitante
da Estação Elektro visualizar e conhecer a cadeia
de comercialização do setor elétrico - desde a
geração, passando pela transmissão, até chegar à
distribuição de energia elétrica.
O acesso à Estação Elektro é gratuito e as visitas
são acompanhadas por monitores que explicam
os conceitos envolvidos em cada experimento.
Paralelamente à presença da Estação Elektro nas
cidades, são oferecidas às comunidades oficinas
específicas sobre o uso seguro da energia elétrica,
ministradas pelos colaboradores da Elektro.
As oficinas são destinadas a crianças, adultos,
profissionais do comércio e da construção civil,
além de trabalhadores rurais.
Desde o lançamento deste projeto, em novembro
de 2005, até meados de fevereiro de 2006,
foram percorridas por esse laboratório itinerante
13 cidades, nas regiões de Atibaia, Guarujá e
Itanhaém, beneficiando cerca de 10 mil pessoas.

Crianças participam
de atividades na
Estação Elektro

57

Cine Elektro

Cine Elektro em Euclides da Cunha

O Cine Elektro é um projeto que tem o objetivo de

Em muitas cidades, sem salas de cinema,

estimular o conhecimento e proporcionar cultura e

o Cine Elektro proporcionou o primeiro contato

entretenimento à população atendida pela empresa.

de crianças, e até de adultos e idosos, com a

Lançado em janeiro de 2005, o projeto já passou,

sétima arte.

até março de 2006, por cerca de 170 municípios da
área de concessão da empresa e encantou mais

Para pelo menos 40 jovens de oito cidades do

de 800 mil pessoas.

litoral paulista atendidas pela Elektro, o Cine
Elektro representou mais do que acesso à cultura.

Cinema itinerante, o projeto consiste em uma tela

Adolescentes que vivem em abrigos, sob a

de 210 polegadas montada em um caminhão,

responsabilidade da Justiça, foram capacitados e

que percorre as cidades atendidas pela Elektro.

atuaram, entre janeiro e fevereiro de 2005, como

Em cada parada, o Cine Elektro apresenta dois filmes

divulgadores do projeto na alta temporada.

por dia, sempre de forma gratuita e ao ar livre,
em praças e praias. A primeira sessão é destinada às

Com autorização da Vara da Infância e Juventude,

crianças e a segunda, aos jovens e às famílias.

que escolheu os jovens, a Elektro ofereceu
treinamento profissional, incluindo técnicas de

Em cada sessão, filmes de qualidade, nacionais

divulgação e de marketing e expressão corporal,

e internacionais, enchem os olhos da platéia.

e ajuda de custo e de alimentação.
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Rádio Elektro
Lançada em novembro de 2004, a Rádio Elektro

no período da manhã, entre 7 e 10h. O público-

é um dos importantes canais de comunicação da

alvo da Rádio são mulheres, donas-de-casa,

empresa com mais da metade de seus clientes.

que têm papel fundamental como formadoras de
opinião na família.

O objetivo é levar informações que contribuem
para o desenvolvimento das comunidades

De segunda a quinta-feira, os programas têm dois

atendidas pela Elektro, orientando sobre diversos

minutos de duração e dão dicas de forma ágil

assuntos, como saúde, meio ambiente, segurança

para o dia-a-dia, no formato de boletins.

com energia elétrica, uso adequado da energia

Às sextas-feiras, a programação tem 15 minutos

elétrica, economia doméstica, educação, direitos

e é bem atrativa, inclusive com entrevistas com

do consumidor, responsabilidade social e dicas

especialistas sobre um determinado tema e

para diversos públicos.

personagens que conversam com os ouvintes,
atraindo a sua atenção.

Como patrocinadora, a empresa veicula informações
relevantes sobre a prestação de serviços da Elektro,

Em pesquisa encomendada pela empresa,

mas o programa tem vida própria, trazendo assuntos

foi constatada uma grande identificação dos

independentes e variados.

ouvintes com a Rádio Elektro. O programa
registra altos níveis de audiência e as pessoas

A Rádio Elektro é transmitida em 56 emissoras,

entrevistadas afirmaram que consideram relevantes

abrangendo 66% da área de concessão da Elektro,

as informações divulgadas.
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Palestras sobre Pipas e Risco de Choque Elétrico
Mais de 70 mil crianças, de 7 a 14 anos,

energia e de acidentes com crianças e adolescentes,

participaram, em 2005, de pelo menos uma

por exemplo, envolve pipas enroscadas nos fios da

palestra sobre pipa e choque elétrico. Este trabalho

rede elétrica ou em subestações.

é feito voluntariamente por eletricistas, técnicos
de segurança e engenheiros da empresa em

Uma das principais preocupações da empresa

atendimento às solicitações de escolas, públicas e

é o índice de acidentes com população e, por

privadas, e é uma das ações mais importantes da

isso, a companhia não mede esforços em levar

Elektro em prol de seu Valor número 1, a Segurança.

a informação correta para as comunidades onde
distribui energia elétrica.

A Elektro entende que a educação é primordial
para a formação das futuras gerações e estimula

Além de escolas, as palestras também são realizadas

o trabalho voluntário de seus colaboradores na

para chefes de família, em associações de bairro,

divulgação de informações essenciais na prevenção

para trabalhadores da construção civil e de áreas

de acidentes no sistema elétrico. Grande parte das

rurais e também abordam formas adequadas de

ocorrências de interrupção no fornecimento de

consumo para evitar desperdício. Materiais sobre o
tema, como gibis e folders, são distribuídos para dar
suporte a todas as palestras.

Eletricistas durante palestra

60

Relatório Social 2005

Fundos Municipais
Em 2005, a Elektro doou aos Fundos Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente, de
173 municípios de sua área de concessão, cerca
de R$ 1,2 milhão. As doações beneficiarão
projetos de atendimento a crianças e
adolescentes.
A empresa também estimulou seus colaboradores,
terceiros e fornecedores a fazerem doações,
divulgando por meio de informativos de que forma
pessoas físicas e jurídicas podem contribuir com
os Fundos de suas cidades.

Meio Ambiente
Cerca de 80% das Unidades de Conservação
Ambiental do Estado de São Paulo estão na área
de concessão da Elektro, o que representa uma
grande concentração de espaços protegidos pela
legislação ambiental.
Para distribuir energia elétrica com segurança e
qualidade neste cenário, a Elektro adota em suas
atividades operacionais procedimentos que garantam
a sustentabilidade ambiental e envolvam todos os
colaboradores e empregados de empresas contratadas.
É diretriz da Elektro exercer suas atividades
sempre em conformidade com a legislação e as
boas práticas ambientais, fundamentadas em sua
Política de Gestão e em seu Sistema de Gestão
Ambiental, do qual fazem parte:
Certificação ISO 14001: a Elektro possui 98
subestações de energia aparelhadas e operadas em
conformidade com os requisitos da Norma NBR ISO
14001, sendo quatro delas certificadas pela Norma.

Auditorias ambientais internas e externas: a Elektro
realiza periodicamente auditorias ambientais
em suas unidades, nas empreiteiras contratadas
e nos principais fornecedores para atestar o
desempenho ambiental de acordo com sua política
e procedimentos de proteção ambiental.
Treinamentos: a Elektro promove treinamentos
visando a conscientizar os colaboradores e
contratados sobre os impactos ambientais gerados
por suas atividades, instalações e processos para
padronizar os procedimentos ambientais na
execução das diversas atividades que compõem
o sistema de operação da empresa.
Estudos de impacto ambiental: os estudos de
impacto ambiental são realizados para novos
empreendimentos visando a mitigar eventuais
impactos ambientais e à adequação do
empreendimento às características locais.
Tais estudos são feitos por equipe multidisciplinar
interna e, de acordo com os requisitos do
licenciamento ambiental, executados por ocasião
das etapas de viabilidade e implementação do
empreendimento.
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Programa de Gestão de Resíduos: embora a

Guia de Arborização: a Elektro desenvolve,

atividade de distribuição de energia elétrica

em parceria com prefeituras de sua área de

não apresente forte potencial poluidor, todos os
resíduos do processo produtivo da Elektro são
avaliados e destinados para a disposição em

concessão, o Programa de Arborização Urbana,
que tem o objetivo de orientar o plantio de
árvores adequadas nas áreas urbanas e garantir
a convivência harmoniosa entre a arborização e

conformidade com a legislação e as melhores

a rede elétrica. Por meio de palestras realizadas

práticas ambientais. Nos casos de vazamentos

em escolas e nas comunidades, profissionais da

acidentais de óleo, que geralmente ocorrem

empresa dão informações e entregam um guia

quando há furto de equipamentos, a empresa atua
segundo seu plano de contingência, sendo todo o
material contaminado com óleo destinado para
co-processamento em fornos de cimento, após

de arborização, com dicas de espécies e dados
sobre plantio. Prefeituras e escolas, anualmente,
recebem doações de mudas de árvores produzidas
no Programa Meninos Ecológicos, cuja produção
chegou a 531 mil unidades em 2005.

análise e licenciamento pela agência ambiental.

Rede compacta: bom
convívio com o meio ambiente
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Instituto Elektro
Instituto
Elektro
Em dezembro de 2003, a Elektro criou o

A preocupação com a qualidade de seus projetos

Instituto Elektro, que faz a gestão dos projetos e

levou o Instituto Elektro a ser reconhecido como

programas sociais da Elektro e representa uma

uma das referências do setor e a ser convidado para

importante mudança na relação da empresa com

expor seu trabalho no 1º Congresso Internacional

a responsabilidade social empresarial, traduzindo

de Responsabilidade Social da ISO, realizado em

o grau de maturidade da companhia em investir e

março de 2005, em Salvador (BA).

estimular a participação de seus colaboradores em
iniciativas de ações sustentáveis nas comunidades.
Historicamente, os colaboradores da Elektro

Visão

sempre se envolveram em ações sociais,
basicamente voltadas para o assistencialismo,

Ser uma organização de referência em gestão

realizadas de modo não sistematizado, sem uma

social no setor elétrico.

clara estratégia de atuação.
Com o Instituto, a Elektro une a força do

Missão

voluntariado interno à vontade de incentivar o
desenvolvimento nas localidades onde distribui

Contribuir para a promoção da responsabilidade

energia elétrica. Na área de concessão da empresa,

social, do voluntariado, da educação para a vida e

estão cidades que possuem os menores IDH

a sustentabilidade e visar ao desenvolvimento de

(Índice de Desenvolvimento Humano) do

adolescentes e jovens, gerando crescente valor para

Estado de São Paulo e IPRS (Índice Paulista de

as comunidades, voluntários, parceiros e a Elektro.

Responsabilidade Social).

Valores
Gestão da Qualidade
• Eqüidade
Organização civil de direito privado, sem fins

• Justiça

lucrativos e qualificado como Oscip (Organização

• Integridade

da Sociedade Civil de Interesse Público) desde

• Transparência

julho de 2004, o Instituto Elektro teve o sistema

• Excelência

de gestão da qualidade certificado de acordo
com a NBR ISO 9001:2000, em fevereiro de 2005.
Além disso, os processos são tratados de acordo
com a AA1000 (Account Ability), norma que
possibilita a medição e a avaliação da integração
dos aspectos sociais no gerenciamento dos
programas e projetos promovidos pela organização.

Princípios Éticos
Responsabilidade, impessoalidade, moralidade,
legalidade e eficiência.
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Colaboradores voluntários
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Áreas Programáticas do Instituto Elektro
Com três áreas programáticas - Educare, Voluntas
e Preservare, os principais objetivos do Instituto
Elektro são contribuir para o alinhamento das
ações da dimensão social da Elektro com as de
dimensão ambiental e econômica; fortalecer
a cultura empresarial baseada na ética e na

responsabilidade empresarial; disseminar o conceito
e a prática de cidadania; incentivar e reconhecer o
trabalho voluntário realizado pelos colaboradores
da Elektro; e estimular a co-responsabilidade no
desenvolvimento sustentável das comunidades
atendidas.

Educare
A área programática Educare promove a educação

O objetivo é capacitar, durante um ano, jovens

e o protagonismo juvenil, contribuindo para o

entre 15 e 16 anos para o mercado de trabalho,

desenvolvimento das comunidades do entorno da

tendo como educadores os colaboradores

Sede Corporativa e da área de concessão da Elektro.

da própria companhia. Os adolescentes são

São dois os programas que compõem esta vertente:
Escola Formare Elektro e Fazer Acontecer.

moradores dos bairros Jardim Nova América e
Jardim Sigrist, localizados nas proximidades da
Sede Corporativa.

Escola Formare Elektro

O forte trabalho voluntário dos colaboradores

Inaugurada em 2004, a Escola Formare Elektro,

de diversas áreas da empresa, desde o início

em Campinas, é uma parceria da empresa com a

da Escola Formare Elektro, é o que garantiu sua

Fundação Iochpe, detentora da metodologia do

consolidação.

Projeto Formare.

Segunda turma da Escola Formare Elektro
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Colaboradores voluntários
do Fazer Acontecer
durante capacitação

A exemplo de 2004, mais de 100 colaboradores,
em 2005, compartilharam a experiência profissional
com os jovens para prepará-los para um mercado
de trabalho cada vez mais competitivo.
Com isso, a Escola Formare Elektro consolidou-se
no ano passado e teve condições de atender um
número maior de alunos, passando de 14 para 20.
O resultado tem sido positivo. Dos alunos que
passaram pela Escola Formare Elektro, grande
parte já conseguiu uma colocação no mercado
de trabalho, mas o fundamental é que a maioria
adquiriu uma nova perspectiva de futuro.

Programa Fazer Acontecer
Em 2006, a Elektro está dando início a mais um
grande programa: o Fazer Acontecer. Com o
objetivo de capacitar jovens de comunidades
carentes para que eles próprios estudem a
realidade local e desenvolvam formas de
geração de renda, o programa será realizado,
simultaneamente, nas oito sedes Regionais da
Elektro.

Em cada turma, são 20 jovens e adolescentes
selecionados pelo Instituto Elektro com o apoio de
organizações locais parceiras. Por ano, serão 320
adolescentes formados. O Fazer Acontecer possui
14 módulos e tem 17 semanas de duração, sendo as
aulas aos sábados e por um período de três horas.
As aulas são dadas pelos próprios colaboradores
da Elektro, que atuam como facilitadores
voluntários, e divididas em três módulos.
O primeiro é composto, entre outras aulas,
por direitos humanos, liderança e protagonismo
juvenil, empreendedorismo e desenvolvimento
sustentável.
No segundo módulo, os alunos já aprendem a
desenvolver um projeto que será implementado
por eles mesmos, além das aulas de marketing,
de análise do macroambiente e financeira, entre
outras.
No fim do programa, no terceiro módulo,
os alunos implementam o projeto, que vai
considerar a diversidade e a especificidade locais,
com o intuito de desenvolver ou aperfeiçoar um
empreendimento ou tecnologia social.
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Voluntas
A área programática Voluntas promove o

materiais para campanha de prevenção ao câncer

voluntariado na Elektro, estimulando os

da Avacci (Associação de Voluntários de Combate

colaboradores da empresa a se engajarem em

ao Câncer de Itapeva e Região). Em Tatuí, está

projetos sociais e ambientais desenvolvidos

sendo montada uma biblioteca comunitária na

pelo Instituto Elektro. Contribui também para
o desenvolvimento sustentável das diversas
comunidades atendidas, levando em consideração
as diferentes realidades econômicas, sociais,
culturais e ambientais. Fazem parte do Voluntas os
programas Abrace e Prêmio Empreendedor Social.

sede do Cosc (Conselho Social da Comunidade).
Em Rio Claro, os voluntários da Elektro vão
organizar palestras sobre temas diversos
relacionados à qualidade de vida para estudantes
da Escola Municipal Jardim das Palmeiras.

Abrace

Em parceria com associações de bairro,

O Programa Abrace incentiva a ação voluntária

materiais para aulas de arte para adolescentes e

dos colaboradores, estimulando a solidariedade.

jovens. O objetivo é gerar renda com a venda de

Para tanto, o Instituto Elektro e a Elektro

quadros.

colaboradores de Limeira ajudaram na compra de

promovem campanhas internas ou ações sociais
em conjunto com organizações parceiras.
Em 2005, por meio deste programa, o Instituto
doou recursos financeiros para que projetos de
colaboradores voluntários da empresa fossem
colocados em prática. No fim de 2005, foram
contempladas nove propostas. As ações devem

Em Itanhaém, os voluntários estão apoiando o
projeto de dança de rua Mensageiros da Palavra,
cujo intuito é estender o atendimento a 50 jovens
e trabalhar aspectos técnicos e morais, como
disciplina, respeito, iniciativa e consciência de
grupo.

ser concluídas até maio de 2006.
Na cidade do Guarujá, os voluntários da empresa
Na Regional Votuporanga, os colaboradores

que atuam na Assistência Vicentina da Ilha de

voluntários estão contribuindo para a formação

Santo Amaro estão ajudando na aquisição de

profissional de 20 jovens e adolescentes atendidos

matérias-primas para as oficinas de artesanato,

na comunidade Nova Vida, que reabilita

que incrementam a renda da instituição.

dependentes químicos. Os colaboradores também
trabalharão na reforma do asilo São Vicente de
Paulo, da cidade de Valentim Gentil, com o
objetivo de recuperar as instalações elétricas.

Na cidade de Andradina, os colaboradores
estão implementando uma brinquedoteca na
ala pediátrica da Santa Casa do município.

Na Regional Tatuí, também são dois projetos

Este projeto também foi classificado em outro

que contam com o apoio do Programa Abrace.

programa da Elektro, o Prêmio Empreendedor

Na cidade de Itapeva, os colaboradores vão doar

Social, no qual obteve o segundo lugar.
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Semana Voluntas
Como parte do Programa Abrace, a Elektro
realizou a Semana Voluntas, de 5 a 10 de

e iniciativas de responsabilidade social nas
comunidades onde moram ou trabalham.

dezembro de 2005, quando se comemora
o Dia Internacional do Voluntário. O objetivo
foi homenagear o trabalho voluntário feito
pelos colaboradores da Elektro e promover a
responsabilidade social empresarial com ações
nos bairros Nova América e Jardim Sigrist,
onde está localizada a Sede Corporativa.
Ao todo, nove colaboradores foram homenageados,
sendo um representante da Sede e oito das
Regionais. O trabalho voluntário é a marca mais
forte das ações sociais implementadas pela empresa
por meio do Instituto Elektro. Em 2005, mais de
800 colaboradores envolveram-se em atividades

Durante os cinco dias de evento, cerca de mil
pessoas da comunidade participaram de atividades
voltadas para cultura, lazer e informação,
principalmente relacionadas à segurança domiciliar
e no sistema elétrico. Dois grupos de escoteiros,
de Rio Claro e de Araras, participaram da Semana
e auxiliaram na organização do evento e nas
dinâmicas de integração.
A Semana Voluntas também abriu espaço
para instituições e ONGs (Organizações NãoGovernamentais) divulgarem e comercializarem
produtos artesanais social e ambientalmente
sustentáveis.

Escoteiros participam da comemoração
do Dia Internacional do Voluntário
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Campanha do Agasalho 2005
Também dentro do Programa Abrace, a Elektro
participa todos os anos da Campanha do
Agasalho, em parceira com fundos de assistência
municipais e com o Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo. A cada edição, as
doações superam a arrecadação do ano anterior e
aumentam o envolvimento dos colaboradores da
empresa com as comunidades onde trabalham.
Em toda a empresa, foram doadas 97 mil peças,

A cada edição, o Prêmio identifica as três melhores
propostas de grupos formados por colaboradores e
concede prêmios em dinheiro para a implementação
dos projetos. Em 2005, a equipe de colaboradores de
Itanhaém venceu e implementou o Projeto Recriar,
que incentiva, no local de trabalho, a separação de
materiais para a reciclagem. O objetivo é expandir o
projeto para a comunidade.
A partir das idéias premiadas no Prêmio Empreendedor
Social, a Elektro, por meio do Instituto Elektro,
desenvolve ações sociais para outras localidades de
sua área de concessão.

entre roupas de frio e calçados, a 23 instituições
da área de concessão da companhia. Em relação à
campanha de 2004, houve um aumento de 50%,
quando foram arrecadadas 64.428 unidades.

Curso Orçamento Doméstico
A Elektro, em parceria com o Departamento de
Economia Doméstica da Universidade Federal
de Viçosa, realizou durante o ano de 2005 a
segunda rodada do curso Orçamento Doméstico
e Consumo Responsável para mais de 440
colaboradores da empresa e seus familiares,

No início de 2006, a Elektro reaplicou em Limeira
o “Censo e análise do perfil de pessoas com
deficiência”, projeto de colaboradores do Guarujá
premiado em 2004. Por meio de formulários anexos
às contas de energia, foi possível quantificar as
pessoas com deficiências e identificar em quais
regiões do município elas residem. Em seguida,
o Instituto Elektro repassou os dados ao poder
público e a associações do terceiro setor para
análise e desenvolvimento de políticas públicas que
melhorem a qualidade de vida dessa população.
Este trabalho foi realizado no Guarujá entre o
segundo semestre de 2004 e o primeiro de 2005.

residentes em 63 localidades.
O objetivo do curso foi ensinar técnicas de gestão
do orçamento doméstico, abordando questões
importantes para as famílias dos participantes,
como gestão de recursos humanos e não
humanos, qualidade de vida, educação para o
consumo e responsabilidade social.

Prêmio Empreendedor Social
Criado em 2003, o Programa Prêmio Empreendedor
Social estimula o voluntariado entre os colaboradores
da empresa.

Agora, de forma mais ampliada, o Censo está sendo
feito em Limeira, a maior consumidora da área de
concessão da Elektro. A novidade é que, antes mesmo
de os dados serem captados, entidades do município
estão trabalhando em propostas relacionadas a
atendimento médico e à inserção no mercado de
trabalho, entre outras, para atender as pessoas com
deficiências.
Em 2004, o Prêmio Empreendedor Social
ganhou o Prêmio Fundação Coge, na categoria
Responsabilidade Social, e foi um dos 14 destaques
do Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa 2005,
entre mais de 1,5 mil projetos enviados por 222
empresas do País.
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Preservare
A área programática Preservare promove a educação
e a conscientização ambiental entre os colaboradores,
prestadores de serviços, fornecedores, parceiros,
clientes da Elektro e a comunidade em geral. Alguns
dos temas abordados são reciclagem, manejo de
resíduos, coleta seletiva, economia e reutilização de
recursos disponíveis, preservação ambiental, entre
outros. O Meninos Ecológicos faz parte desta vertente.

Meninos Ecológicos
O Programa Meninos Ecológicos tem como objetivo
estimular o desenvolvimento de ações de educação
ambiental, formando adolescentes e jovens para
serem monitores ambientais.
Atualmente, a Elektro mantém quatro unidades do
projeto: Campos do Jordão, Araras, Votuporanga

e Piracicaba. No total, 60 adolescentes, entre
meninos e meninas, participam desenvolvendo
atividades práticas em viveiros, que incluem desde a
identificação de espécies até a produção de mudas.
Aliás, esta produção é um dos pontos importantes
do Meninos Ecológicos. Cerca de 46,5 mil mudas de
espécies adequadas à área urbana são doadas todos
os anos para as prefeituras da área de concessão da
Elektro. A idéia é contribuir para o plantio de árvores
nas cidades com espécies que, quando adultas,
não vão alcançar os fios da rede de energia elétrica
evitando desligamentos.
Com o objetivo de aliar o “agir” com o “pensar”,
o escopo do Meninos Ecológicos será ampliado
em 2006 para promover a disseminação do que
aprenderam, por meio de visitas ecopedagógicas
nas escolas da região para outros adolescentes e
jovens.

Meninos Ecológicos, em Araras

Manobras na rede elétrica

Demonstrações Financeiras
2005
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Relatório da Administração 2005

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 2005, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes.

1. Ambiente Econômico
O ano de 2005 foi marcado pela forte apreciação do real frente ao dólar norte-americano, queda na inflação e elevadas taxas de juros, o que
contribuiu para um crescimento econômico moderado do País.
Com o objetivo de conter pressões inflacionárias, o Comitê de Política Monetária (Copom) promoveu ao longo de 2005 aumentos consecutivos
da taxa Selic, que iniciou o ano em 17,75% a.a. e atingiu o pico de 19,75% em junho. Este mesmo nível foi mantido também em julho e
agosto. A partir de setembro, diante da perspectiva de cumprimento das metas de inflação, o Copom iniciou uma seqüência de reduções da
taxa Selic, a qual atingiu 18% em dezembro.
A moeda brasileira apresentou forte valorização em 2005 (11,8%), atingindo a cotação de R$/US$ 2,3407 ao final de dezembro. Por sua vez,
o risco-país manteve trajetória de queda contínua e consistente, encerrando o ano de 2005 em seu mais baixo patamar histórico (305 pontos,
comparado a 384 pontos ao final de 2004).
Apesar da apreciação do real, o volume de exportações atingiu o nível de US$ 118,3 bilhões, contribuindo para que a balança comercial
brasileira encerrasse o ano com superávit recorde de US$ 44,8 bilhões e superasse o saldo positivo de US$ 33,7 bilhões obtido em 2004.
A inflação medida pelo IGP-M apresentou deflação por cinco meses consecutivos ao longo de 2005 e encerrou o ano em 1,21%, comparada
à variação de 12,41% registrada em 2004. Esta redução deve-se principalmente à apreciação do real frente ao dólar, já que o IGP-M possui
um peso de 60% da evolução dos preços no atacado, que apresentam forte correlação com a variação cambial. O IPCA encerrou o ano em
5,68%, contra 7,60% em 2004.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) ficou limitado a um crescimento de 2,3%
em relação ao ano anterior, e a produção industrial brasileira registrou aumento de 3,1%.
Os investimentos estrangeiros diretos líquidos registraram ingressos de US$ 15,2 bilhões no ano de 2005, representando uma redução de
16,4% em relação a 2004 (US$ 18,2 bilhões).
Os indicadores econômicos que influenciam os resultados da Elektro apresentaram a seguinte evolução:
Indicadores
2005
2004
________________________________________________________________________________________________________________________
Taxa de Câmbio R$/US$ (1)
2,3407
2,6544
Desvalorização/(Valorização) Cambial
-11,82%
-8,13%
Selic
19,05%
16,24%
CDI
19,00%
16,17%
IGP-M
1,21%
12,41%
IGP-DI
1,22%
12,14%
TJLP
9,75%
9,81%
(1)

Cotação em 31 de dezembro		

2. Assuntos Regulatórios
2.1. Leilões de Energia
Com a implantação do novo modelo do setor elétrico, as distribuidoras passaram a ter que comprar sua energia em leilões regulados,
instituídos pela Lei nº 10.848/04 e pelo Decreto nº 5.163/04.
Com esta nova sistemática, cada distribuidora deve declarar suas necessidades de volume de energia ao Ministério de Minas e Energia
(MME) que, por sua vez, realiza os leilões entre as empresas geradoras com energia disponível. Terminado o leilão, cada distribuidora firma,
com cada empresa geradora, um Contrato de Compra de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR), referente a um montante proporcional à
quantidade de energia vendida no respectivo leilão.
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Para as distribuidoras, é assegurado o repasse integral às tarifas dos custos de compra de energia e do eventual excesso de contratos, até o
limite de 103% do mercado verificado.

2.2. Compensação de Sobras e Déficits de Energia
Em 18 de julho de 2005, por meio da publicação da Resolução Normativa nº 161, da ANEEL, foi regulamentado o Mecanismo de Compensação
de Sobras e Déficits (MCSD). Este mecanismo permite a transferência, entre distribuidoras, de volumes de energia contratados através dos
CCEARs, celebrados em decorrência dos leilões regulados de energia.
Tal mecanismo, de periodicidade mensal, constitui-se em um importante instrumento para a mitigação do risco de mercado para as
distribuidoras, pois as empresas com volumes contratados excedentes podem transferi-los para aquelas com insuficiência de contratos.
Desta forma, a Elektro utilizou o MCSD para aumentar os volumes contratados ao longo de 2005, a fim de fazer face ao crescimento de
mercado acima do previsto.

2.3. Aditivo ao Contrato de Concessão
Em 12 de julho de 2005, a Elektro celebrou o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, que contempla alterações introduzidas pelo
Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004.
Este decreto, entre outras medidas, prevê a aplicação do mecanismo da CVA (Conta de Variação de Itens de Parcela A) para as variações
resultantes dos custos de aquisição de energia elétrica não considerados no último reajuste tarifário das empresas distribuidoras de energia
elétrica. Esse decreto também prevê que, nos reajustes tarifários dessas empresas, o cálculo do preço médio de compra de energia, na data
do reajuste, considere o volume contratado para os 12 meses seguintes.
A Resolução Normativa nº 153, emitida pela ANEEL em 14 de março de 2005, regulamentou a forma de aplicação da Conta de Compensação
de Variações do Custo de Aquisição de Energia Elétrica (CVAENERG), de maneira que as diferenças de preços de aquisição de energia em
relação ao preço médio considerado no último reajuste/revisão sejam apuradas e repassadas às tarifas da concessionária de distribuição.
Outras modificações relevantes introduzidas pelo 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão estão descritas a seguir:
• Inclusão, como Parcela A, e para efeito de reajustes tarifários, das despesas com: pesquisa e desenvolvimento, eficiência energética, energia
adquirida de geração própria e programa de incentivo a fontes alternativas de energia elétrica (Proinfa);
• Inclusão do conceito de “Perdas do Sistema de Distribuição”, a ser utilizado quando das revisões tarifárias, no cálculo da compra de
energia;
• Exclusão do PIS e da COFINS das tarifas para efeito do cálculo dos reajustes tarifários.

2.4. Exclusão do PIS/COFINS da Composição da Tarifa
Com a mudança da sistemática de apuração do PIS e da COFINS pelas empresas, determinada pelo Aviso de Audiência Pública nº 14/2005,
a ANEEL excluiu tais tributos do cálculo das tarifas da Elektro no reajuste tarifário de 27 de agosto de 2005 e determinou a cobrança
separadamente do PIS e da COFINS dos consumidores. A partir de 27 de agosto de 2005, o montante destes tributos está sendo destacado
nas faturas de energia.

2.5. Reajuste Tarifário Anual de 2005
Em 22 de agosto de 2005, pela Resolução Homologatória nº 185, a ANEEL concedeu para a Elektro um reajuste tarifário anual médio de
5,29%, válido a partir de 27 de agosto de 2005.
Os valores de reajustes para os diversos grupos tarifários variaram de 2,39% (na baixa tensão) a 14,89% (na alta tensão) em função do
realinhamento tarifário em andamento, e já contemplam a retirada do PIS e da COFINS.

2.6. Desverticalização
O Art. 4º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, alterado pelo Art. 8º da Lei nº 10.848, publicada em 16 de março de 2004, estabelece a
obrigatoriedade da segregação das atividades de distribuição e de geração de energia elétrica relativas às pessoas jurídicas concessionárias,
permissionárias e autorizadas, processo este denominado de desverticalização. As concessionárias distribuidoras, no âmbito do Sistema
Interligado Nacional, não podem deter participação em outras sociedades, de forma direta ou indireta, ou ainda manter atividades estranhas
ao objeto da concessão.
Além de sua atividade de concessão de distribuição de energia elétrica, a Elektro possuía, até outubro de 2005, as concessões de duas
pequenas centrais elétricas (PCHs Emas e Lobo), além da subsidiária integral Terraco Investments Ltd. (TIL), com sede nas Ilhas Cayman.
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O processo de desverticalização da empresa foi aprovado pelo Conselho de Administração em 10 de agosto de 2005 e pela Assembléia Geral
Extraordinária dos acionistas em 31 de outubro de 2005, e contemplou:
• Dissolução da TIL, prevista para ocorrer durante o 1º semestre de 2006;
• Constituição da nova sociedade, denominada Elektro Geração S.A., para a qual foram transferidos os ativos de geração (PCHs Emas e Lobo),
por meio de cisão parcial da Elektro, no valor de R$ 1,6 milhão, baseado no laudo de avaliação elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes.

3. Desempenho Comercial
3.1. Vendas de Energia e Uso do Sistema de Distribuição
Volume de Vendas de Energia (GWh)
10.796

9.916

11.005

12.137

11.619

2.837

1.750

501

246

Receita de Vendas de Energia (R$ milhões)

1.546
9.870

1.887
9

2.274
30

2.715
106

9.300

3.017

2.609

2001
Clientes Finais

2002

2003

2004

2005

Clientes Livres (Uso do Sistema de Distribuição)

2001

2002

Clientes Finais

2003

3.250
233

2004

2005

Clientes Livres (Uso do Sistema de Distribuição)

Obs: As vendas de 2001 e 2002 estão impactadas pelo Programa de Racionamento de Energia Elétrica, instituído pelo Governo Federal, e que vigorou de junho de 2001 a fevereiro de 2002.

Ao longo de 2005, a Elektro forneceu 9.300 GWh de energia a seus clientes finais, registrando uma redução de 5,8% em relação ao ano
anterior. A redução no volume de vendas a clientes finais deve-se, exclusivamente, à saída de grandes clientes para o mercado livre de
energia.
A Elektro recebe tarifa pelo uso do sistema de distribuição de energia elétrica pelos clientes livres que saíram de sua base de clientes cativos.
A saída destes clientes representa um decréscimo nas vendas de energia em GWh da empresa, mas, por outro lado, implica também na
redução das respectivas compras de energia. No caso da Elektro, o efeito tem sido um aumento da receita pelo uso do sistema, com impacto
positivo em sua margem operacional.
O volume de vendas totais, somados os clientes cativos e os livres que remuneram a Elektro pelo uso do sistema, atingiu 12.137 GWh,
representando um aumento de 4,5% em relação a 2004, e confirmou a taxa histórica de crescimentos superiores ao PIB.
A receita pelo uso do sistema de distribuição foi de R$ 233,3 milhões em 2005, mais que o dobro da receita registrada no ano anterior.
A receita de vendas de energia a clientes finais foi de R$ 3 bilhões, 15,6% superior ao registrado em 2004.

Classes de Consumo
___________________________________________
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviços Públicos
___________________________________________
Venda
de Energia a Clientes Finais
___________________________________________
Clientes Livres - Uso do Sistema de Distribuição
___________________________________________
Total da Área de Concessão
___________________________________________

GWh
__________________________________
2005 __________
2004 __________
Var. %
__________
2.961,8
2.792,9
6,0%
3.287,7
3.884,3
-15,4%
1.307,7
1.208,1
8,2%
742,3
687,4
8,0%
230,4
218,6
5,4%
363,5
372,5
-2,4%
406,8 __________
705,8 __________
-42,4%
__________
9.300,2 __________
9.869,8 __________
-5,8%
__________
2.837,3 __________
1.749,6 __________
62,2%
__________
12.137,5 __________
11.619,4 __________
4,5%
__________

R$ milhões
______________________________
___
2005 __________
2004 __________
Var. %
__________
1.227,9
999,8
22,8%
863,1
800,7
7,8%
493,4
406,0
21,5%
157,7
133,0
18,6%
85,6
71,9
19,0%
84,8
77,7
9,2%
104,3 __________
120,4 __________
-13,4%
__________
3.016,8 __________
2.609,5 __________
15,6%
__________
233,3 __________
105,6 __________
120,9%
__________
3.250,1 __________
2.715,1 __________
19,7%
__________
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Os volumes de vendas para as classes residencial e comercial apresentaram, em conjunto, crescimento de 6,7%, em relação a 2004.
A classe rural apresentou seu maior crescimento histórico (8,0%), devido principalmente à baixa umidade do solo, que demandou maior
utilização de sistemas de irrigação.
Além do crescimento econômico, esse aumento de consumo foi influenciado, principalmente, pelas temperaturas médias superiores às
registradas no mesmo período do ano anterior. Destaca-se que a elevação do consumo dessas classes, de acordo com histórico recente,
é mais sensível às elevações de temperatura. A redução de 15,4% no volume de vendas para a classe industrial e 42,4% para a classe de
serviços públicos deve-se, exclusivamente, à saída de grandes clientes para o mercado livre de energia.
Em 2005, o número total de clientes da Elektro atingiu 1.904 mil, representando um aumento líquido de 42 mil clientes em relação ao
encerramento do exercício de 2004.
Evolução do Número de Consumidores Finais (mil)

Número Total de Clientes (1,9 milhão)
1,1%
6,8%

1.716

1.862

1.819

1.769

1.904

5,1%

86%

1,0%

2001

2002

2003

2004

2005

Residencial

Industrial
Rural

Comercial

Outros

3.2. Segmentação das Vendas
A venda de energia a clientes finais apresentou a seguinte segmentação ao longo do exercício de 2005:
Volume de Vendas de Energia a Clientes Finais
(9.300 GWh)
14,1%
35,3%

Receita de Vendas de Energia a Clientes Finais
(R$ 3 bilhões)
9,1%
5,2%
40,7%

8,0%
31,8%

10,8%

Residencial

Industrial
Rural

Outros

Comercial

16,4%
28,6%

Residencial

Industrial
Rural

Comercial

Outros

3.3. Suprimento de Energia
O ano de 2005 foi marcado pelo início do funcionamento do novo modelo do setor elétrico, do qual destaca-se a obrigatoriedade de
contratação pelas distribuidoras de 100% das suas necessidades de energia nos leilões regulados pela ANEEL.
O primeiro leilão de energia velha (energia proveniente de empreendimentos existentes, conforme Lei nº 10.848/04 e Decreto nº 5.163/04)
foi realizado em dezembro de 2004, com contratação de energia para início de suprimento em 2005, 2006 e 2007, por um período de 8
anos. Em abril de 2005, ocorreu o segundo leilão de energia velha, visando à contratação de energia, para início de suprimento em 2008 e
2009, também por período de 8 anos. Em 11 de outubro de 2005, foram efetuados os leilões de energia velha, para início de suprimento em
2006 e 2009, tendo a Elektro contratado 5,92 MW médios, para início de suprimento em janeiro de 2009, com 8 anos de duração.
Em dezembro de 2005, foi realizado o primeiro leilão de energia nova (energia proveniente de novas usinas e de usinas que entraram em
operação a partir de 1º de janeiro de 2000 e cuja energia não tenha sido contratada até 16 de março de 2004, conforme Lei nº 10.848/04
e Decreto nº 5.163/04), resultando em contratos de compra com períodos de suprimento que se iniciam em 2008 e 2010, com prazos de
suprimento de 15 anos para termoelétricas e de 30 anos para hidroelétricas.
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Em decorrência da participação nos leilões, a Elektro celebrou os correspondentes Contratos de Compra de Energia no Ambiente Regulado
(CCEARs), nova modalidade de contratos de compra de energia pelas distribuidoras. Estes contratos representaram 43,5% do suprimento
total de energia da Elektro em 2005 e foram firmados para suprir o crescimento de mercado e a lacuna existente devido à descontratação
prevista nos Contratos Iniciais de Energia, sujeitos, a partir de 2003, a reduções anuais de 25% dos valores originalmente contratados. Com
estas reduções, os Contratos Iniciais se encerraram em dezembro de 2005.
Devido à redução do volume de energia contratada para o patamar de 25% em relação aos seus valores iniciais, os Contratos Iniciais
representaram 22,1% do total do suprimento em 2005, comparado a 59,7% no ano anterior.
Além dos Contratos Iniciais e dos CCEARs, Itaipu tem importante participação no suprimento de mercado da Elektro. Atualmente, a energia
comprada de Itaipu representa 29,7% do total da compra de energia. Em 1º de outubro de 2005, a ANEEL homologou o reajuste de 12,1%
para a tarifa de Itaipu, denominada em dólar norte-americano, com repasse para a tarifa da Elektro a partir de agosto de 2006.
O gráfico a seguir demonstra a composição do volume de compras de energia da Elektro durante o exercício de 2005:
Suprimento de Energia
Contratos
Iniciais e
Aditivos
22,1%

Itaipu
29,7%

Leilões
43,5%

Bilaterais
4,7%

Visando a minimizar riscos de penalidades por subcontratação, a Elektro participou do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits
(MCSD) - vide item 2.2 - dos meses de agosto e setembro de 2005. Através desta modalidade, a Elektro adquiriu o montante de 86,5 GWh,
equivalente a 0,8% do total de suprimento para 2005.
Com a contratação nos leilões e a participação no MCSD, a Elektro assegurou o suprimento de sua necessidade de energia a partir de 2005
para os próximos oito anos, a um custo médio menor que o do ano de 2004. Desta forma, considerando a legislação em vigor, as compras
efetuadas diante das atuais estimativas de mercado indicam que a Elektro deverá conseguir o repasse integral dos custos de compra de
energia às tarifas.
As necessidades de energia previstas para 2006 e 2007 foram integralmente contratadas nos leilões já realizados, assim como uma parte
significativa dos volumes previstos até 2012, período abrangido pelos leilões já realizados. As quantidades adicionais necessárias para fazer
frente ao crescimento de mercado esperado para os anos a partir de 2008 serão adquiridas nos próximos leilões, conforme previsto na
legislação vigente.

4. Reestruturação Financeira
Em junho de 2005, a Elektro iniciou um processo de reestruturação de dívida e de capital (Reestruturação Financeira), sendo que todas
as etapas foram devidamente aprovadas pela ANEEL, Conselho de Administração da empresa e pelos acionistas, em consonância com a
legislação e regulamentação vigentes.
Em 30 de junho de 2005, a Elektro apresentava um endividamento líquido de R$ 1,7 bilhão, resultado do endividamento total de R$ 1,9
bilhão e do saldo de caixa, aplicações financeiras e caução de fundos de R$ 298 milhões, sendo que 60% do endividamento total da empresa
era denominado em dólares norte-americanos.
A Elektro e seus acionistas controladores implementaram a Reestruturação Financeira, visando aos seguintes objetivos:
• Capitalizar a Elektro em R$ 1,1 bilhão por meio da conversão de certas dívidas intercompanhia em capital, possibilitando, ainda,
a absorção de prejuízos acumulados no valor de R$ 624,5 milhões;
• Eliminar o risco cambial da Elektro vinculado às dívidas denominadas em dólar norte-americano;
• Possibilitar que a Elektro tenha uma estrutura de capital auto-sustentável, preservando a sua liquidez e facilitando o acesso aos mercados
financeiros e de capitais quando necessário.
O Processo de Reestruturação Financeira foi discutido e acordado com seu acionista controlador indireto, a Prisma Energy, e seus termos
foram devidamente aprovados pela ANEEL em 15 de março e em 13 de maio de 2005.
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Conforme aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 25 de julho de 2005, este processo contemplou as seguintes etapas:
a) Absorção de prejuízo acumulado, existente em 31 de dezembro de 2004, no valor de R$ 624,5 milhões, com a redução de capital,
fundamentado no artigo 173 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações);
b) Capitalização da Elektro, no valor de R$ 1,1 bilhão, por meio das seguintes transações:
(i) Conversão em capital do valor principal da dívida em moeda estrangeira da companhia com a Prisma Energy Brazil Finance Ltd.
(PEBFL), no valor de US$ 250 milhões (equivalentes a R$ 594 milhões);
(ii) Conversão em capital da dívida da companhia com os acionistas ETB - Energia Total do Brasil Ltda. (ETB), EPC - Empresa Paranaense
Comercializadora Ltda. (EPC) e Prisma Energy Investimentos Energéticos Ltda. (PEIE), no valor total de R$ 517,3 milhões, referentes ao
saldo da operação de resgate de ações, aprovada pela AGE da Elektro realizada em 03 de janeiro de 2001.
A tabela abaixo contém a descrição das operações envolvidas no aumento de capital da Elektro de 25 de julho de 2005:
Credor
Descrição
Moeda
Valor (R$ milhões)
________________________________________________________________________________________________________________________
PEBFL
Principal da Nota de US$ 250 milhões a 15% a.a.
Dólar
594,0
EPC, PEIE e ETB
Resgate de Ações
Real
517,3
			
__________
Total
da Capitalização			
1.111,3
			
__________
c) Constituição de provisão, no valor de R$ 469,1 milhões a débito de reserva de capital, conforme Instruções CVM nºs 319/99 e 349/01,
e em atendimento à determinação da ANEEL. A constituição desta provisão teve como objetivo ajustar o ágio existente em 31 de dezembro
de 2004, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, e resultante da incorporação da Terraço Participações Ltda.;
d) Eliminação do risco cambial completada por meio do pagamento antecipado das seguintes dívidas em moeda estrangeira da companhia:
(i) Pagamento no valor de US$ 81,9 milhões, referentes aos juros diferidos da dívida de US$ 250 milhões citada no item b, efetuado em
17 de junho de 2005;
(ii) Pagamento da obrigação da empresa com a ETB no valor de US$ 245,4 milhões, que contemplou: (a) pagamento do principal de
US$ 213,1 milhões em julho de 2005; e (b) pagamento dos juros diferidos de US$ 32,3 milhões em novembro de 2005.
e) Refinanciamento do pagamento antecipado à ETB por meio da emissão de debêntures simples, quirografárias, não conversíveis em ações,
totalizando na data da emissão o valor de R$ 750 milhões. Para efeitos legais, a data de emissão das debêntures foi fixada em 1º de setembro
de 2005, sendo que a colocação no mercado de capitais ocorreu, na sua totalidade, em 24 de outubro de 2005. As debêntures têm prazo
de 6 anos, com vencimento em 1º de setembro de 2011. As características gerais da emissão estão detalhadas nas notas explicativas deste
relatório.
Como forma de antecipar este refinanciamento, a Elektro tomou um empréstimo-ponte em 4 de julho de 2005, no valor de R$ 500 milhões.
Em 24 de outubro de 2005, este empréstimo-ponte foi integralmente quitado, com recursos obtidos através da emissão de debêntures.

5. Estrutura de Capital
A estrutura de capital da Elektro, após a conclusão da Reestruturação Financeira, e com base nos saldos de 31 de dezembro de 2005,
apresenta a seguinte composição:
		
Valores em R$ milhões
___________________________________________________________________
Dívida
Saldo em 31 de dezembro de 2005
Participação no total da dívida
_______________________________________________
_______________________________
____________________________
Debêntures (Emissão em 01/09/2005)
789,5
78,5%
Grupo Controlador (dívida denominada em R$)
ETB: Nota R$ 21 milhões a IGP-M + 10% a.a.
47,3
4,7%
BNDES Finem
92,8
9,2%
BNDES CVA
20,8
2,1%
Plano de Pensão (Fundação CESP)
40,2
4,0%
Outros
15,0
1,5%
_______________________________________________
_______________________________
____________________________
Dívida
Total
1.005,6
100%
_______________________________________________
_______________________________
____________________________
Patrimônio Líquido
1.035,1
Caixa, Aplicações Financeiras e Caução de Fundos
518,3 		
Dívida Líquida
487,4
Dívida Líquida/(Dívida Líquida+Patrimônio Líquido)
32,0%
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O processo de Reestruturação Financeira da Elektro gerou resultados positivos sobre o grau de endividamento da empresa, quais sejam:
• Elevação do rating corporativo da Elektro, pela Standard & Poor’s, em 4 níveis, para brA e classificação do rating das debêntures em brA+;
• Diminuição do seu endividamento de R$ 1,9 bilhão em 30 de junho de 2005 para R$ 1 bilhão em 31 de dezembro de 2005;
• Aumento do seu patrimônio líquido de R$ 656,3 milhões em 30 de junho de 2005 para R$ 1 bilhão em 31 de dezembro de 2005;
• Redução do grau de alavancagem de 85% em 31 de dezembro de 2004 para 32% em 31 de dezembro de 2005;
Estrutura de Capital
Dívida Líquida/(Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)

85%

32%

72%

15%

28%

Dezembro/2004

68%

Junho/2005

Patrimônio Líquido

Dezembro/2005

Dívida Líquida

• Eliminação total de dívidas em moeda estrangeira;
• Com a Reestruturação Financeira, os riscos financeiros associados à volatilidade do dólar norte-americano foram integralmente eliminados.
Ao final do exercício de 2004, 62,8% do endividamento era denominado em dólar, como pode ser observado a seguir:
do Endividamento em 31/12/2004
Indexação do Endividamento emIndexação
31/12/2005
Indexação do Endividamento em 31/12/2004
(Total: R$ 2,4 bilhões)
(Total: R$ 1 bilhão)
(Total: R$ 2,4 bilhões)
5%

44%

3%

3%

8%

8%

3%

3%

2%42%

2%
63%
21%

21%

63%

9%

Selic/CDI

TJLP

US$

R$Selic/CDI
sem juros

IGP-M
TJLP

(IGP-DI/TR/RGR)
US$ OutrosR$
sem juros
IGP-M

Outros (IGP-DI/TR/RGR)

Como conseqüência da Reestruturação Financeira, a Elektro encerrou 2005 com um endividamento líquido de R$ 487,4 milhões e perfil
primordialmente de longo prazo, uma vez que do seu endividamento total, 89,2% referem-se à parcela de longo prazo.
R$ milhões
__________________________________________________________________________________
31/12/05
31/12/04
Variação
_________________________________
_
_________________________________
_ _______
__
Curto Prazo ___________
Longo Prazo _______
Total
Curto Prazo ___________
Longo Prazo ________
Total ________
Total
___________
___________
Empréstimos com Terceiros
108,8
849,5
958,3
235,3
111,7
347,0
611,3
Dívidas com Pessoas Ligadas
0,09
47,3
47,3
4,6
1.579,3
1.583,9
(1.536,6)
Contas a Pagar - Acionistas
517,7 ___________- ________
517,7 ________
(517,7)
___________- ___________- __________________
Total Geral
108,9 ___________
896,7 _______
1.005,6
757,6 ___________
1.691,0 ________
2.448,6 ________
(1.443,0)
___________
___________
Caixas, Aplicações Financeiras
e Caução de Fundos
(518,3)
(463,7) ________
(54,6)
_______
________
Endividamento Líquido
487,4
1.984,9 ________
(1.497,5)
_______
________
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6. Resultados
Em 2005, a receita operacional bruta da Elektro foi de R$ 3,4 bilhões, sendo que 89,2% equivalem à receita com venda de energia para
clientes finais e 6,9% à receita pelo uso do sistema de distribuição, proveniente dos clientes livres que saíram da sua base de clientes
cativos.
Receitas Operacionais
(3,4 bilhões)

3,4%
6,9%
0,5%
89,2%

Venda de Energia
a Clientes Finais

Venda de Energia a Clientes Finais
Reposicionamento Tarifário
Receita pelo Uso do Sistema de Distribuição
Outras Receitas
Receitas Operacionais
Deduções às Receitas Operacionais
Receitas Operacionais Líquidas
Energia Comprada para Revenda
Custo da Operação
Lucro Operacional Bruto
Despesas Operacionais
EBITDA
Resultado do Serviço
Resultado Financeiro
Lucro Líquido

Reposicionamento
Tarifário

Uso do Sistema

Outras Receitas

Valores em R$ milhões
___________________________________________________
Variação
_______________________
2005 __________
2004
R$ milhões __________
%
__________
___________
3.016,8
2.609,5
407,4
15,6%
15,7
97,8
(82,1)
(84,0%)
233,3
105,6
127,7
120,8%
114,1 __________
116,8
(2,6) __________
(2,2%)
__________
___________
3.379,9
2.929,6
450,3
15,4%
(1.178,7) __________
(988,8)
189,9 __________
19,2%
__________
___________
2.201,2
1.940,9
260,4
13,4%
(1.022,9)
(1.040,6)
(17,7)
(1,7%)
(364,2) __________
(303,7)
60,5 __________
19,9%
__________
___________
814,1
596,6
217,6
36,5%
(170,5) __________
(149,8)
20,7 __________
13,8%
__________
___________
756,4 __________
584,6
171,8 __________
29,4%
__________
___________
643,6
446,7
196,9
44,1%
9,6 __________
(110,4)
120,0 __________
(108,7%)
__________
___________
658,3 __________
259,8
398,5 __________
153,4%
__________
___________

Em 2005, as receitas operacionais líquidas da Elektro atingiram R$ 2,2 bilhões, 13,4% superiores às registradas no mesmo período do
exercício anterior, decorrente dos seguintes efeitos:
• Aumento de 15,6% nas vendas de energia a clientes finais, tanto influenciadas pelo reajuste de 19,46% nas tarifas da Elektro em agosto de
2004, como pelo reajuste de 5,29% nas tarifas em agosto de 2005;
• Aumento de R$ 127,7 milhões na receita do uso do sistema de distribuição, devido à saída dos clientes livres;
• Aumento dos encargos regulatórios repassados às tarifas: Conta de Desenvolvimento Energético, em R$ 34,8 milhões e Conta de Consumo
com Combustível, em R$ 44,4 milhões.
Em 2005, o custo da energia comprada para revenda apresentou redução de R$ 17,7 milhões (1,7%) em relação a 2004. Apesar das tarifas
dos Contratos Iniciais e Bilaterais de suprimento de energia terem sido reajustadas pelo IGP-M, houve uma redução de 8,2% no preço da
energia comprada de Itaipu, denominada em dólar norte-americano, devido à valorização do real em relação ao dólar. A partir de 1º de
outubro de 2005, devido ao reajuste homologado pela ANEEL, a tarifa de Itaipu sofreu um aumento de 12,1%, com repasse à tarifa da Elektro,
a ser cobrada dos clientes finais a partir de agosto de 2006.
Contribuíram também para a queda do custo da energia comprada: (i) a contratação de energia nos leilões e no MCSD, a um custo médio
inferior ao de 2004; e (ii) a redução do volume de energia causada pela saída de clientes livres. A redução da receita de venda de energia e
dos custos com energia comprada e o aumento das receitas pelo uso do sistema, causados pela saída dos clientes livres, têm um efeito líquido
positivo na margem operacional da Elektro.
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O custo da operação somado às despesas operacionais aumentou R$ 81,2 milhões em relação a 2004, devido principalmente a:
• Aumento de R$ 27,4 milhões na provisão da parcela não realizada do Programa de Eficientização Energética, referente aos investimentos
em pesquisa e desenvolvimento exigidos pela ANEEL. Este aumento deve-se à mudança nos critérios de contabilização, de acordo com a
Resolução Normativa da ANEEL nº 176, de 28 de novembro de 2005;
• Aumento de R$ 16,5 milhões referente ao aumento da provisão para créditos de liquidação duvidosa, causado principalmente pelo
crescimento da inadimplência das classes residencial e industrial e prefeituras municipais;
• Aumento de R$ 9,7 milhões nas despesas com divulgação de imagem e despesas institucionais, devido principalmente à utilização de
R$ 6,6 milhões de benefícios fiscais aplicados em projetos desenvolvidos pela Elektro (Lei Rouanet) e em doações às prefeituras (Fundos
dos Direitos da Criança e do Adolescente);
• Aumento de R$ 5,3 milhões nas provisões cíveis e trabalhistas devido à inclusão de novos processos não previstos originalmente.
O resultado operacional da Elektro, expresso pelo resultado do serviço, atingiu R$ 643,6 milhões, registrando um aumento de 44,1% em
relação ao ano anterior.
O resultado financeiro registrou uma reversão positiva de R$ 120 milhões em relação a 2004. Este resultado deve-se, principalmente, a efeitos
cambiais favoráveis atrelados à dívida denominada em dólar norte-americano que a Elektro possuía antes da conclusão da Reestruturação
Financeira, uma vez que o real apresentou valorização de 15,1% até 1º de novembro de 2005, quando a empresa eliminou completamente
suas obrigações em dólar.
Em 2005, a Elektro reconheceu o imposto de renda diferido e a contribuição social diferida, que somaram R$ 324,6 milhões, decorrentes de
diferenças temporárias, prejuízos fiscais de imposto de renda e de bases negativas de contribuição social. O reconhecimento do ativo fiscal
diferido ao final do exercício deve-se ao fato de a empresa ter apresentado: (i) lucro tributável nos últimos 3 anos; e (ii) expectativa de geração
de lucros tributáveis futuros, fundamentada através de suas projeções financeiras, revisadas após a conclusão da Reestruturação Financeira.
Maiores detalhes são mostrados nas notas explicativas deste relatório.
Como conseqüência dos efeitos mencionados, a empresa registrou lucro líquido de R$ 658,3 milhões, um expressivo aumento de R$ 398,5
milhões em relação ao resultado de 2004.
A evolução abaixo mostra a significativa melhora dos indicadores financeiros da Elektro nos últimos 4 anos:
Receitas Operacionais Líquidas (R$ milhões)
2.201,2
1.940,9

1.765,8
1.444,9

13,4%
9,9%

22,2%

2002

2003

2004

2005

EBITDA

Resultado do Serviço
34,4%
30,1%

22,0%
17,9%

29,2%

756,4
23,0%

584,6
14,2%

387,8

9,5%

258,2

643,6

446,7

250,3

137,3

2002

2003

2004

2005

EBITDA (R$ milhões)
Margem EBITDA (%) = EBITDA/Receitas Operacionais Líquidas

2002

2003

2004

2005

Resultado do Serviço (R$ milhões)
Margem Resultado do Serviço (%) = Res. Serviço/Receitas Oper. Líquidas
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Lucro Líquido
29,9%
20,2%
357,3

2002

2003

13,4%

658,3

259,8

2004

2005

(939,8)
-65,0%
Lucro Líquido (R$ milhões)
Margem Líquida (%) = Lucro/(Prejuízo) Líquido/Receitas Operacionais Líquidas

6.1. Dividendos
Os bons resultados da Elektro em 2005 permitirão a retomada do pagamento de dividendos aos acionistas, sete anos após o último pagamento.
A Administração da Elektro aprovou proposta de distribuição de dividendos no montante de R$ 608,7 milhões, referentes ao exercício de
2005, a ser aprovado em Assembléia Geral Ordinária dos acionistas.

6.2. EBITDA Ajustado
Pelo conceito do EBITDA Ajustado, a geração operacional de caixa totalizou R$ 830,9 milhões, um aumento de 46,1% em relação ao ano
anterior. Esta melhora está impactada, principalmente, pelo recebimento dos valores correspondentes a ativos regulatórios, tais como a CVA
e a parcela diferida do reposicionamento tarifário de 2003, que foram reconhecidos contabilmente nos resultados de anos anteriores da
empresa, mas efetivamente recebidos em 2005.
Valores em R$ milhões
____________________________
2005
2004
_________
________
Resultado do Serviço

643,6

Amortização do Ágio

7,4

33,6

105,4

104,3

756,4

584,6

145,2

131,0

ESS - Encargos Serviço Sistema

0,1

5,5

CCEE

3,2

0,4

51,1

31,6

Depreciação e Outras Amortizações
EBITDA
Provisão Reposicionamento Tarifário Diferido

Recomposição PIS/COFINS
CVA

446,7

132,6

47,4

332,4

215,9

143,0

25,4

Recebimento Perdas com Racionamento

72,2

63,4

Provisão Devedores Duvidosos

37,5

20,9

-

22,0

1,5

2,6

Ajustes (-)
Recebimento CVA

Baixa Renda - Modicidade Tarifária
Recebimento do CCEE
Amortização Recomposição PIS/COFINS
Provisão para Contingências
Recebimento do Reposicionamento Tarifário
Ajustes (+)
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustado/Receitas Operacionais Líquidas

14,5

-

8,4

32,2

129,6

33,2

406,8

199,9

830,9

568,6

37,7%

29,3%
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7. Fluxo de Caixa
		
		
Lucro Líquido do Período
Depreciação e Amortização
Créditos Tributários
Outras Receitas/(Despesas)
		
Receitas/(Despesas) que não Afetam o Caixa
		
Lucro Líquido Ajustado
Variação do Capital de Giro Operacional
Geração Operacional de Caixa após I.R e C.S. e antes do Pagamento de Juros
		
Pagamento de Juros e Variação Monetária
Geração Operacional de Caixa após I.R e C.S. e Pagamento de Juros
		
Aquisições de Imobilizado
Outros
Atividades de Investimento
		
Amortização de Principal
Captação de Empréstimos
Diferimento com Captação de Debêntures
Atividades
de Financiamento
		
Geração Líquida de Caixa
		
Saldo Inicial do Período (excluindo caução de fundos)
Saldo Disponível de Caixa do Período (excluindo caução de fundos)
		

Valores em R$ milhões
____________________________
2005
2004
__________
__________
658,3
259,8
113,5
137,9
(310,0)
87,5
171,2
__________
__________
(109,0)
309,1
__________
__________
549,4
568,9
(34,3)
(168,8)
515,0
400,1
__________
__________
(364,2)
(232,3)
150,9
167,8
__________
__________
(182,1)
(115,8)
15,2
19,3
(167,0)
(96,5)
__________
__________
(741,2)
(110,2)
815,1
106,6
(13,0)
60,9
(3,6)
__________
__________
44,8
67,7
__________
__________
434,2
366,5
479,0
434,2
__________
__________

Em 2005, a geração operacional de caixa da Elektro, após imposto de renda e contribuição social e antes do pagamento de juros e variação
monetária, foi de R$ 515 milhões, superando em R$ 114,9 milhões à registrada no ano anterior. O significativo incremento é reflexo da
melhora no resultado operacional da empresa.
A Elektro apresentou uma geração líquida de caixa de R$ 44,8 milhões, encerrando o ano de 2005 com um saldo disponível de R$ 479 milhões
em caixa, excluindo caução de fundos.
A geração líquida de caixa foi fortemente afetada pelas transações referentes ao processo de Reestruturação Financeira, conforme demonstrado
a seguir:
• Amortização/pagamento de empréstimos (principal, juros e variação monetária)
- Relacionados à dívida de US$ 250 milhões com a PEBFL:
- R$ 195,2 milhões (US$ 81,9 milhões) referentes ao pagamento antecipado, em junho de 2005, dos juros diferidos do período de
dezembro de 2001 a dezembro de 2003;
- R$ 51 milhões (US$ 20,2 milhões) referentes a pagamentos efetuados em março, junho e agosto de 2005, dos juros trimestrais devidos
em 2005.
- Relacionados à obrigação de US$ 213 milhões com a ETB:
- R$ 501,3 milhões (US$ 213,1 milhões) referentes ao pagamento do principal, efetuado em julho de 2005;
- R$ 34 milhões (US$ 14,1 milhões) referentes a pagamentos efetuados em junho e julho de 2005, dos juros incorridos do período de 23
de dezembro de 2004 a 12 de julho de 2005;
- R$ 72,8 milhões (US$ 32,1 milhões) referentes ao pagamento, em 1º de novembro de 2005, dos juros diferidos da obrigação, referentes
ao período de janeiro de 2002 a dezembro de 2003;
- R$ 179,2 milhões, em pagamentos mensais, referentes aos financiamentos regulatórios (Parcela A vinculada à Recomposição Tarifária
Extraordinária e CVA), com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
• Captação de empréstimos
- R$ 750 milhões referentes à segunda emissão de debêntures, colocada no mercado de capitais em 24 de outubro de 2005;
- R$ 60 milhões referentes à primeira liberação de financiamento de R$ 100 milhões para investimentos, em setembro de 2005, através de
repasse do BNDES, modalidade FINEM.
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8. Investimento e Modernização
Ao longo de 2005, a Elektro investiu R$ 188,7 milhões, dos quais R$ 182,1 milhões foram com recursos próprios e R$ 6,6 milhões com
recursos de clientes.
Evolução dos Investimentos (R$ milhões)1
182
140
116

105

2002

2003

2004

2005

1

Realizados com recursos próprios

Os principais programas de investimentos realizados com recursos próprios foram:
• R$ 81,4 milhões em expansão, melhorias e preservação do sistema elétrico, dos quais: (i) R$ 44,2 milhões foram investidos na preservação
do sistema elétrico; (ii) R$ 12,8 milhões em melhorias e atualizações tecnológicas; e (iii) R$ 24,4 milhões estão associados a 85,8 mil novas
ligações e expansão de 5 subestações, acrescentando 16,55 MVA de potência instalada;
- Foi concluída a implantação da primeira fase do Sistema de Gestão de Serviços (SGS), com sistema on-line embarcado na frota de
veículos da Elektro. Atualmente, todo o controle das ocorrências de iluminação pública (100.000 ocorrências anuais) já é feito por meio
de um sistema de roteirização automatizada, que otimiza a distribuição das ocorrências pelas equipes de campo. Após implementação
integral do SGS, todas as ocorrências técnicas e comerciais serão atendidas por este sistema, abrangendo 1 milhão de serviços por
ano.
• R$ 28,9 milhões em Programas Rurais, relacionados a projetos de eletrificação de áreas rurais que viabilizaram o fornecimento de energia
elétrica a 8.147 pequenas e médias propriedades em 2005, através do programa “Luz para Todos - SP e MS”, coordenado pelas Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS;
• R$ 13,7 milhões no Programa de Universalização (em cumprimento à Lei n° 10.438 de abril de 2002), que determina o atendimento de
novas ligações e aumento de carga sem ônus aos clientes com o consumo inferior a 50 KWh;
• R$ 10,4 milhões em veículos, com a renovação de mais de 21% da frota operacional .
Conforme regulamentação vigente, os investimentos referentes às novas ligações que não se enquadram nos Programas Rurais ou no Programa
de Universalização são realizados com a participação financeira dos clientes interessados, não representando, portanto, saídas do caixa da
Elektro.
O aumento dos investimentos em 2005, em relação ao ano anterior, deve-se principalmente a maiores desembolsos em projetos de expansão,
melhorias e preservação do sistema elétrico; Programas Rurais; Programa de Universalização; e renovação da frota operacional.

9. Desempenho Operacional
Os indicadores técnicos globais DEC e FEC da Elektro, que medem respectivamente a duração, em horas, e a freqüência de cada interrupção
de energia elétrica, têm se mantido melhores que os padrões exigidos pela ANEEL, e têm apresentado tendência de melhora.
Esse fato decorre dos investimentos que vêm sendo realizados nos últimos anos, do planejamento e execução do plano anual de manutenção
e das ações específicas em pontos críticos do desempenho, tais como a instalação de 230.000 espaçadores de fase na rede secundária e
36 km de rede compacta, iniciativas que compõem um programa iniciado em 2005, visando a diminuir a vulnerabilidade da rede elétrica.
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DEC - Duração Equivalente de Interrupção
por Consumidor (horas)

FEC - Freqüência Equivalente de Interrupção
por Consumidor (interrupções)
7,90

9,83

7,72

9,56
9,35

7,08

9,11

2002

2003

2004

6,59

2005

2002

2003

2004

2005

Obs: Os indicadores de DEC e FEC de 2002 não consideram o blackout ocorrido em janeiro, nem o atípico vendaval ocorrido em setembro
daquele ano. Caso considerados, os indicadores seriam 11,97 e 8,96, respectivamente. Os indicadores de DEC e FEC de 2004 não consideram
o desligamento ocorrido em 17 de outubro, devido a um forte vendaval que atingiu toda a área de concessão e à queda de uma torre de
transmissão no município de Pirapozinho. Caso considerados, os indicadores seriam 9,87 e 7,23, respectivamente. Os indicadores de 2005
também não consideram os dias críticos, associados a situações de emergência, definidos pela Resolução Normativa nº 177 de 28 de
novembro de 2005. Caso considerados, os indicadores DEC e FEC seriam 10,37 e 7,19, respectivamente.
Perdas de Energia
7,71%

7,06%

7,02%

6,58%

2002

2003

2004

2005

Em função do racionamento de energia elétrica, houve aumento das perdas comerciais no período de 2002 a 2003. Em 2003, a Elektro
intensificou o programa de prevenção e redução de perdas comerciais, que inclui a troca e a inspeção de medidores, e cujos resultados
mostram a redução do índice de perdas de energia. Em 2005, a Elektro recuperou 113 GWh, através de 270.000 inspeções, substituição de
quase 100.000 medidores e regularização de 4.500 ligações.

10. Reconhecimento
O ano de 2005 foi marcado pelo significativo reconhecimento público de diversas ações estratégicas que a Elektro vem conduzindo desde
1998, com o objetivo de ser uma das melhores distribuidoras de energia elétrica do País. Abaixo, em ordem cronológica, são apresentados
alguns destes reconhecimentos.

10.1. Medalha Eloy Chaves
Em maio de 2005, a Elektro conquistou, pela segunda vez (a primeira foi em 2001), a Medalha de Ouro Eloy Chaves, que reconhece as
empresas do setor elétrico que se destacam na prevenção de acidentes.
A Medalha refere-se à atuação da Elektro na área de segurança durante o ano de 2004, quando a empresa teve 4,8 milhões de horas-homem
trabalhadas sem acidentes com afastamento.
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No início de 2006, a Elektro atingiu o recorde histórico de 10 milhões de horas-homem trabalhadas (equivalente a mais de dois anos) sem
acidentes com afastamento.

10.2. Prêmio Consumidor Moderno
Também em maio de 2005, a Elektro recebeu, pela segunda vez (a primeira foi em 2000), o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em
Serviços ao Cliente, na categoria Energia Elétrica.
Esta é a sexta edição do prêmio, que tem como objetivo identificar e difundir as melhores práticas em serviços ao cliente no Brasil,
reconhecendo as empresas que têm a excelência no atendimento como uma de suas prioridades.

10.3. Prêmio Abradee
Em agosto de 2005, a Elektro foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do País, entre as empresas
com mais de 400 mil clientes.
Iniciado em 1999, com o objetivo de contribuir para a melhoria do desempenho das empresas distribuidoras do setor elétrico, este prêmio
é concedido pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), e leva em conta a satisfação do cliente, a gestão
operacional e a gestão econômico-financeira das empresas.

10.4. 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar
Também em agosto de 2005, a Elektro foi eleita uma das 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar, conforme pesquisa elaborada pelas
Revistas EXAME e Você S/A.
A publicação, que seleciona as empresas que são referências em gestão de pessoas, é resultado da maior pesquisa de clima organizacional
do País, abrangendo companhias de todos os setores.

10.5. Prêmio Balanço Anual Gazeta Mercantil
Em setembro de 2005, a Elektro recebeu o Prêmio Balanço Anual Gazeta Mercantil pelo melhor balanço financeiro do setor elétrico em
2004.
Entre 10 mil balanços de empresas publicados, o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) e o Jornal Gazeta Mercantil, idealizadores
do prêmio, escolheram os melhores balanços anuais em 25 categorias.

10.6. Prêmio Nacional de Qualidade de Vida
Em outubro de 2005, a Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) anunciou que o programa de qualidade de vida da Elektro,
o Estar Bem Elektro, foi o vencedor do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida.
O Prêmio Nacional de Qualidade de Vida existe desde 1996 e reúne empresas dos mais variados setores, independentemente do porte,
número de funcionários, faturamento ou constituição do capital.

10.7. Prêmio Fundação Coge
Em novembro de 2005, a Elektro conquistou mais um importante reconhecimento no setor elétrico: o Prêmio Fundação Coge, na categoria
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, pelo programa Estar Bem Elektro.
A Fundação Coge é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltada para a pesquisa, o estudo e o aperfeiçoamento dos
métodos, processos e rotinas adotados pelas empresas do setor elétrico brasileiro e outras empresas ou entidades.

10.8. Prêmio Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa
Também em novembro de 2005, a Elektro foi considerada pelo Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa uma das 10 empresas-modelo
em Responsabilidade Social no País. O Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa levou em consideração as respostas do questionário do
Instituto Ethos.
Além de ser considerada uma das 10 empresas-modelo, a Elektro também foi destaque na categoria Relacionamento com Funcionários, com
o Prêmio Empreendedor Social.
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11. Balanço Social Anual 2005

1 - Base de Cálculo
2005 Valor (Mil reais)
2004 Valor (Mil reais)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Receita líquida (RL)			
2.201.244			
1.940.878
Resultado operacional (RO)			
652.825			
340.421
Folha
de
pagamento
bruta
(FPB)			
178.492			
150.097
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2
Indicadores
Sociais
Internos
Valor
(mil)
%
sobre
FPB
%
sobre
RL
Valor
(mil)
%
sobre
FPB
%
sobre
RL
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Alimentação
9.045
5,07%
0,41%
9.308
6,20%
0,48%
Encargos sociais compulsórios
36.344
20,36%
1,65%
30.652
20,42%
1,58%
Previdência privada
3.859
2,16%
0,18%
3.796
2,53%
0,20%
Saúde
7.878
4,41%
0,36%
5.867
3,91%
0,30%
Segurança e saúde no trabalho
4.673
2,62%
0,21%
3.628
2,42%
0,19%
Educação
380
0,21%
0,02%
518
0,35%
0,03%
Cultura
133
0,07%
0,01%
1
0,00%
0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional
4.111
2,30%
0,19%
2.928
1,95%
0,15%
Creches ou auxílio-creche
218
0,12%
0,01%
139
0,09%
0,01%
Participação nos lucros ou resultados
13.377
7,49%
0,61%
9.823
6,54%
0,51%
Outros
2.154
1,21%
0,10%
1.968
1,31%
0,10%
_________
___________
__________
__________
__________
__________
Total
- Indicadores sociais internos
82.172
46,04%
3,73%
68.628
45,72%
3,54%
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3 - Indicadores Sociais Externos
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Educação
1.288
0,20%
0,06%
113
0,03%
0,01%
Cultura
5.495
0,84%
0,25%
646
0,19%
0,03%
Saúde e saneamento
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Esporte
84
0,01%
0,00%
3
0,00%
0,00%
Combate à fome e segurança alimentar
25
0,00%
0,00%
27
0,01%
0,00%
Outros
6.763
1,04%
0,31%
4.000
1,18%
0,21%
_________
___________
__________
__________
__________
__________
Total das contribuições para a sociedade
13.655
2,09%
0,62%
4.789
1,41%
0,25%
Tributos (excluídos encargos sociais)
1.026.605
157,26%
46,64%
854.396
250,98%
44,02%
Total
- Indicadores sociais externos
1.040.260
159,35%
47,26%
859.185
252,39%
44,27%
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4 - Indicadores Ambientais
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
Valor (mil)
% sobre RO
% sobre RL
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa (*)
6.134
0,94%
0,28%
335
0,10%
0,02%
Investimentos em programas e/ou projetos externos (**)
200
0,03%
0,01%
155
0,05%
0,01%
_________
___________
__________
__________
__________
__________
Total
dos investimentos em meio ambiente
6.334
0,97%
0,29%
490
0,14%
0,03%
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos,
o consumo em geral na produção/operação e aumentar a eficácia na
( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75%
( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75%
utilização de recursos naturais, a empresa
( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100%
( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100%
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5
Indicadores
do
Corpo
Funcional
2005
2004
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nº de empregados(as) ao final do período
2.558
2.450
Nº de admissões durante o período
297
386
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
2.633
779
Nº de estagiários(as)
51
37
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
443
429
Nº de mulheres que trabalham na empresa
447
382
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
15,40%
7,50%
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 (***)
9
112
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial
2005
Metas 2006
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
45
45
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Número total de acidentes de trabalho
19
23
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa
( ) direção
( X ) direção
( ) todos(as)
( ) direção
( X ) direção
( ) todos(as)
foram definidos por:		
e gerências empregados(as)		
e gerências empregados(as)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho
( X ) direção
( ) todos(as)
( ) todos(as)
( X ) direção
( ) todos(as)
( ) todos(as)
foram definidos por:
e gerências
empregados(as)
+ Cipa
e gerências
empregados(as)
+ Cipa
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à
( ) não se
( ) segue as ( X ) incentiva e
( ) não se
( ) seguirá as ( X ) incentivará
representação
interna
dos(as)
trabalhadores(as),
a
empresa:
envolve
normas
da
OIT
segue
a
OIT
envolverá
normas
da
OIT
e
seguirá
a OIT
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A previdência privada contempla:
( ) direção
( ) direção
( X ) todos(as)
( ) direção
( ) direção
( X ) todos(as)
		
e gerências empregados(as)		
e gerências empregados(as)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A participação dos lucros ou resultados contempla:
( ) direção
( ) direção
( X ) todos(as)
( ) direção
( ) direção
( X ) todos(as)
		
e gerências empregados(as)		
e gerências empregados(as)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
( ) não são
( ) são
( X ) são
( ) não serão
( X ) serão
( ) serão
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:
considerados
sugeridos
exigidos
considerados
sugeridos
exigidos
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quanto à participação de empregados(as) em programas
( ) não
( ) apóia
( X ) organiza
( ) não
( ) apoiará ( X ) organizará
de
trabalho
voluntário,
a
empresa:
se
envolve		
e
incentiva
se
envolverá		
e
incentivará
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):
na empresa: 53.512 no Procon: 98
na Justiça: 1.161 na empresa: 48.160 no Procon: 95
na Justiça: 1.393
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
na empresa: 100% no Procon: 100% na Justiça: 16% na empresa: 100% no Procon: 100% na Justiça: 20%
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Em 2005: 2.210.519
Em 2004: 1.835.276
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
34,99% governo 6,69% colaboradores(as)
37,78% governo 6,92% colaboradores(as)
27,54% acionistas 28,54% terceiros 2,25% retido
0% acionistas 41,14% terceiros 14,16% retido
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7 - Outras Informações
2005			
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 - Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente (Total de Entidades Beneficiadas)
173 				
2 - Papel Reciclado (ton):
25 				
3 - Partipantes das Palestras sobre Segurança na Rede Elétrica
62.000 				
4 - Público Participante do Cine Elektro
618.510 				
5 - Número de Visitantes da Estação Elektro
4.492 				
6 - Alunos Formados na Escola Formare Elektro
18 				
7 - Clientes Atendidos com a Tarifa Social Baixa Renda
409.360 				
8 - Entidades Beneficiadas com o Desconto nas Contas de Energia
342 				
						

(*) Os valores incluem podas de árvores, limpeza de faixa, eficientização.						
(**) Valores referentes ao projeto Meninos Ecológicos.						
(***) A redução do número de pessoas portadoras de deficiência (PPDs) se deve ao atendimento da Resolução nº 17, de 08/10/2003, e do Decreto nº 5296, de 02/12/2004 do Ministério
do Trabalho, que fazem nova reavaliação dos critérios de definição dos PPDs.
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12. Informações sobre Serviços da Empresa de Auditoria Independente da Elektro
A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (Deloitte) foi contratada pela Elektro em 2005 para a prestação de serviços de auditoria
externa relacionados aos exames das demonstrações financeiras da empresa.
A Deloitte não presta serviços não relacionados à auditoria externa cujos honorários sejam superiores a 5% dos honorários referentes a estes
serviços, no exercício de 2005.
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Balanços Patrimoniais

em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (valores em milhares de reais)

31/12/2005 ___________
31/12/2004
			
___________
Ativo
Circulante			
Disponível			
Bancos
20.075
8.521
Aplicações financeiras (vide nota 6)
458.972 ___________
425.703
			
___________
479.047
434.224
Créditos, valores e bens realizáveis
		
Consumidores e supridores (vide nota 7)
482.233
398.809
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (vide nota 8)
(62.226)
(37.091)
Reposicionamento tarifário (vide nota 14)
172.154
129.780
Energia livre (vide nota 10.1)
48.455
45.702
PIS/COFINS Supridoras (vide nota 13)
5.605
Recuperação das perdas de receita decorrentes do programa de racionamento (vide nota 10.2)
44.645
60.011
Créditos fiscais diferidos (vide nota 16)
84.819
Almoxarifado
3.807
2.492
Adiantamentos a fornecedores
2.598
4.967
Tributos a compensar
26.845
19.495
Recomposição PIS/COFINS (vide nota 12)
37.166
Despesas pagas antecipadamente:
		
Conta de compensação de variações dos valores dos itens da parcela A - CVA (vide nota 11)
74.287
78.147
Outras despesas pagas antecipadamente
1.147
401
Caução de fundos (vide nota 9)
42.447
42.077
Outros créditos (vide nota 15)
23.207 ___________
13.930
			
___________
		
987.189 ___________
758.720
			
___________
		
1.466.236
1.192.944
Realizável a longo prazo
		
Créditos, valores e bens realizáveis
		
Parcelamentos de débitos de contas de energia (vide nota 7)
23.364
20.432
Reposicionamento tarifário (vide nota 14)
26.698
Recomposição PIS/COFINS (vide nota 12)
41.638
42.017
Energia elétrica longo prazo - CCEE (vide nota 7)
21.682
27.492
Energia livre (vide nota 10.1)
38.085
Recuperação das perdas de receita decorrentes do racionamento (vide nota 10.2)
45.008
Conta de compensação de variações de itens da parcela A - CVA (vide nota 11)
96.179
155.751
Depósitos judiciais
30.766
25.276
Caução de fundos (vide nota 9)
8.697
4.497
Créditos fiscais diferidos (vide nota 16)
466.840
1.600 ___________
2.830
			Outros
___________
		
690.766
388.086
Permanente
		
Investimentos (vide nota 17.1)
8.077
9.622
Imobilizado (vide nota 17.2) 		
Em serviço
2.318.232
2.162.708
(1.052.205) ___________
(981.225)
			Depreciação acumulada
___________
1.266.027
1.181.483
Ágio pela incorporação da Terraço Participações Ltda.
95.475
813.770
115.718 ___________
83.228
			Em curso
___________
1.477.220
2.078.481
(260.484) ___________
(218.657)
			Obrigações especiais (vide nota 17.3)
___________
1.216.736
1.859.824
Diferido (vide nota 17.2)
12.304 ___________
31
			
___________
1.237.117 ___________
1.869.477
			
___________
Total
3.394.119 ___________
3.450.507
			
___________
			 do Ativo
___________
___________

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
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31/12/2005
			
___________
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores (vide nota 18)
36.901
Supridores de energia elétrica (vide nota 18)
157.210
Energia livre (vide nota 10.1)
50.300
Tributos a recolher (vide nota 19)
175.752
Empréstimos e financiamentos (vide nota 25)
68.083
Contas a pagar - acionistas (vide nota 27)
2
Dividendos propostos (vide nota 28.6)
608.692
Debêntures (vide nota 24)
37.799
Dívidas com pessoas ligadas (vide nota 26)
88
Plano de pensão (vide nota 40)
2.913
Encargos do consumidor (vide nota 20)
11.761
Salários e contribuições sociais
32.216
Empréstimo compulsório - ELETROBRÁS
5.000
Provisão para contingências (vide nota 21)
156.413
Provisão programa de eficiência energética (vide nota 22)
54.063
Devolução baixa renda - modicidade tarifária (vide nota 39)
16.594
13.445
			Outros passivos circulantes (vide nota 23)
___________
		
1.427.232
Exigível a longo prazo		
Tributos a recolher (vide nota 19)
Debêntures (vide nota 24)
751.724
Empréstimos e financiamentos (vide nota 25)
60.480
Dívidas com pessoas ligadas (vide nota 26)
47.256
Energia livre (vide nota 10.1)
Devolução baixa renda - modicidade tarifária (vide nota 39)
34.457
Plano de pensão (vide nota 40)
37.288
614
			Outros
___________
			
931.819
Patrimônio Líquido (vide nota 28)		
Capital social
952.492
Reserva de capital
50.539
Reserva legal
32.037
			Lucros (prejuízos) acumulados
___________		
1.035.068
			
___________
Total
do
Passivo
e
Patrimônio
Líquido
3.394.119
			
___________
			
___________

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

31/12/2004
___________

28.725
154.516
44.826
148.722
203.309
517.689
23.473
4.637
8.475
22.359
27.077
4.212
130.411
11.806
___________
1.330.237
425
73.329
1.579.279
37.355
25.229
44.063
558
___________
1.760.238
969.455
15.111
(624.534)
___________
360.032
___________
3.450.507
___________
___________
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Demonstrações de Resultados

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (valores em milhares de reais, exceto lucro por lote de mil ações)

		
Receitas operacionais (vide nota 29)
Clientes finais - fornecimento de energia
Suprimento de energia
Receita reposicionamento tarifário
Encargos de capacidade emergencial
Receita de uso do sistema de distribuição
		Outras receitas
Deduções às receitas operacionais
Quota para a reserva global de reversão - RGR
Quota para a conta consumo combustível - CCC
Quota para a conta de desenvolvimento energético - CDE
Repasse de encargos de capacidade emergencial
ICMS sobre fornecimento
ICMS - Demanda (vide nota 21)
Recomposição PIS/COFINS (vide nota 12)
COFINS
PIS
		ISS
		
Receitas operacionais líquidas
		
Custo do serviço de energia elétrica
Energia comprada para revenda (vide nota 33)
		Créditos PIS/COFINS sobre o custo do serviços de energia elétrica

31/12/2005
___________

31/12/2004
___________

3.016.808
5.076
15.676
58.532
233.295
50.541
___________
3.379.928

2.609.451
376
97.792
90.964
105.642
25.415
___________
2.929.640
		
(20.204)
(21.218)
(140.185)
(95.771)
(97.400)
(62.565)
(50.110)
(82.062)
(590.593)
(495.967)
(420)
(19.939)
36.628
40.211
(260.238)
(204.588)
(55.769)
(46.583)
(393) ___________
(280)
___________
(1.178.684) ___________
(988.762)
___________
2.201.244 ___________
1.940.878
___________

Custo da operação
Pessoal (vide nota 30)
Materiais (vide nota 31)
Serviços de terceiros (vide nota 32)
Depreciação e outras amortizações
Outros (vide nota 34)
		Créditos PIS/COFINS sobre o custo da operação
Custo
operacional
		
Lucro
operacional bruto
		
Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais administrativas
Amortização do ágio
		Outras despesas operacionais (vide nota 34)
Despesas
operacionais
		
Resultado do serviço
		
Resultado de participações societárias
Resultado financeiro (vide nota 35)
		
Resultado operacional
Resultado não operacional (vide nota 36)
		
Lucro
antes da contribuição social e do imposto de renda
		
Imposto de renda (vide nota 37)
Contribuição social (vide nota 37)
Imposto de renda diferido (vide nota 37)
		Contribuição social diferida (vide nota 37)
Lucro
líquido do exercício
		
		

		
(1.122.121) (1.137.647)
99.172 ___________
97.025
___________
(1.022.949) (1.040.622)
		
(111.785)
(95.259)
(20.244)
(16.882)
(60.381)
(48.792)
(105.433)
(104.300)
(73.456)
(46.448)
7.146 ___________
8.000
___________
(364.153) ___________
(303.681)
___________
814.142 ___________
596.575
___________
		
(9.917)
(12.780)
(53.907)
(44.941)
(7.359)
(33.568)
(99.313) ___________
(58.548)
___________
(170.496) ___________
(149.837)
___________
643.646 ___________
446.738
___________
(416)
4.052
9.595 ___________
(110.369)
___________
652.825
340.421
(4.205) ___________
(6.616)
___________
648.620 ___________
333.805
___________
(224.393)
(55.808)
(81.434)
(18.185)
237.672
77.860 ______________________
658.325 ___________
259.812
___________
___________
___________

Lucro
líquido do exercício por lote de mil ações - R$
		
		

1,70
___________
___________

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

1,89
___________
___________
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (valores em milhares de reais)

		
Capital Social			
Lucros
		
Subscrito e
Reserva de
Reserva
(Prejuízos)
		
Integralizado
Capital
Legal
Acumulados
_____________
___________
_________
____________
Saldos em 31 de dezembro de 2003
969.455
14.058
(884.346)
Aplicação em incentivos fiscais
1.053
Lucro
líquido do exercício
259.812
		
_____________________________________________
Saldos em 31 de dezembro de 2004
969.455
15.111
(624.534)
Absorção do prejuízo acumulado
(609.423)
(15.111)
624.534
		
_____________
___________
_____________________
Subtotal após absorção do prejuízo acumulado
360.032
Capitalização de contas a pagar acionistas
276.494
240.764
Capitalização de dívida
317.530
276.495
Cisão parcial (vide nota 1.2)
(1.564)
Constituição de provisão CVM 319/349
(469.073)
Aplicação em incentivos fiscais
2.353
Ajuste de exercício anterior (vide nota 28.5)
(17.596)
Lucro líquido do exercício
658.325
Destinação dos lucros acumulados:					
Constituição de Reserva Legal
32.037
(32.037)
(608.692)
		Dividendos propostos
_____________________________________________
Saldos em 31 de dezembro de 2005
952.492
50.539
32.037
		
_____________
___________
_________
____________		
_____________
___________
_________
____________

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Total
__________
99.167
1.053
259.812
__________
360.032
__________360.032
517.258
594.025
(1.564)
(469.073)
2.353
(17.596)
658.325
(608.692)
__________
1.035.068
__________
__________
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Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos
para os exercícios findos em 31 de dezembro 2005 e 2004 (valores em milhares de reais)

				
31/12/2005 ___________
31/12/2004
		
___________
Composição dos recursos aplicados nas operações			
Origens dos recursos 			
Das operações sociais			
		 Lucro líquido do exercício:
658.325
259.812
		 Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante:		
			 Reposicionamento tarifário (diferido)
(62.331)
			 Recomposição PIS/COFINS
(51.150)
(40.211)
			 Conta de compensação de itens da parcela A (diferido)
46.716
(33.952)
			 Reclassificação tarifária de clientes baixa renda
27.971
23.225
			 Impostos incidentes sobre ativos regulatórios
425
			 Resultado da equivalência patrimonial
416
(4.052)
			 Depreciação e outras amortizações
106.213
104.291
			 Amortização do ágio
7.313
33.567
			 Provisão para perdas de incentivos fiscais
3.540
			 Valor residual do ativo permanente baixado
16.714
20.413
			 Amortização da variação cambial diferida
42.342
			 Juros e variações monetárias de longo prazo
(207.066)
(144.972)
			 Plano de pensão
(6.347)
518
			 Imposto de renda e contribuição social diferidos
(257.514) ___________		
___________
				
345.131
199.075
De recursos próprios			
517.258 ___________		 Aumento de capital com capitalização de contas a pagar acionistas
___________
				
517.258 ___________		
___________
De terceiros
		
		 Transferências do realizável para circulante
248.658
254.959
		 Ingressos de recursos no exigível a longo prazo:		
			 Empréstimos e financiamentos
65.114
106.406
			 Debêntures
750.000
			
Obrigações especiais
41.827 ___________
18.267
		
___________
				
1.105.599 ___________
379.632
		
___________
Total
dos recursos obtidos
1.967.988 ___________
578.707
		 		
___________
___________
		
___________
Aplicações de recursos			
No realizável a longo prazo		
		 Demais contas a receber
7.132 ___________
6.593
___________
				
7.132
6.593
No ativo permanente			
		 Imobilizado
239.240
141.879
		 Diferido
13.028 ______________________
				
252.268 ___________
141.879
		
___________
Por transferências do exigível a longo prazo para o circulante
905.965
707.363
Acervo líquido - cisão parte geração
1.564
Dividendos propostos
608.692
Depósitos judiciais
24.906
(1.526) ___________		Outros
___________
Total das aplicações
1.774.095 ___________
880.741
		
___________
Aumento/(Diminuição)
no
capital
circulante
líquido
193.893
(302.034)
		
___________
___________
		
___________ ___________
Ativo circulante			
No início do exercício
1.192.944
913.658
No fim do exercício
1.466.236 ___________
1.192.944
				
___________
				
273.292
279.286
Passivo circulante
		
No início do exercício
1.330.237
748.917
Ajuste de exercício anterior
17.596 ___________				
___________
Saldo início do exercício ajustado
1.347.833
748.917
No fim do exercício
1.427.232 ___________
1.330.237
				
___________
				
79.399 ___________
581.320
___________
Aumento/(Diminuição)
no
capital
circulante
líquido
193.893
(302.034)
				
___________
___________
				
___________ ___________

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional
1.1. Operação
A Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (Elektro ou Sociedade), concessionária de serviço público, atua na distribuição de energia elétrica em
228 municípios, sendo 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 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por prazo adicional de, no máximo, 30 anos.
Os negócios da Sociedade, incluindo os serviços prestados e as tarifas cobradas, são, em geral, regulamentados pela ANEEL.

1.2. Desverticalização
O art. 4º da Lei nº 9074, de 7 de julho de 1995, alterado pelo art. 8º da Lei nº 10.848, publicada em 16 de março de 2004, estabelece a
obrigatoriedade da segregação das atividades de distribuição e geração de energia elétrica relativas às pessoas jurídicas concessionárias,
permissionárias e autorizadas, processo este denominado de “desverticalização”.
Assim, as concessionárias distribuidoras, no âmbito do Sistema Interligado Nacional, não podem deter participação em outras sociedades,
de forma direta ou indireta, ou ainda manter atividades estranhas ao objeto da concessão.
A Elektro, além de sua atividade da concessão de distribuição de energia elétrica, detinha as concessões de duas pequenas centrais elétricas
(PCHs Emas e Lobo), e uma subsidiária integral, Terraco Investments Ltd. (TIL), com sede nas Ilhas Cayman.
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de agosto de 2005, foi aprovado: (i) o processo de desvertizalização, necessário
para o cumprimento de exigência legal, mediante a dissolução da TIL e a transferência dos ativos de geração (PCHs Emas e Lobo) para a
Elektro Geração S.A., nova sociedade constituída com este fim, através de cisão parcial da Elektro, e (ii) a contratação da Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, para a emissão de Laudo de Avaliação Contábil para fins de Cisão Parcial, o qual foi elaborado de acordo
com o art. 264 da Lei 6.404/76.
O prazo para conclusão do processo de desverticalização estava inicialmente previsto para 16 de setembro de 2005, ou seja, 18 meses
contados da data da publicação da Lei 10.848/04. Em 14 de setembro de 2005, foi publicada a Resolução Autorizativa nº 308, de 5 de
setembro de 2005, por meio da qual a ANEEL aprovou o processo de desverticalização da Elektro e concedeu prorrogação do prazo de
conclusão em 90 dias a contar da publicação da referida resolução, ou seja, até 13 de dezembro de 2005, para sua implementação.
Nas Reuniões de Diretoria e do Conselho de Administração, realizadas respectivamente nos dias 7 e 10 de outubro de 2005, foram aprovadas:
(i) a dissolução da TIL e (ii) constituição de uma nova sociedade para a qual seriam transferidos os ativos e passivos de geração de energia
elétrica da Sociedade (PCHs Emas e Lobo), por meio da cisão parcial da Elektro.
Em Assembléia Geral Extraordinária (AGE) de acionistas realizada em 31 de outubro de 2005, foram aprovadas: (i) a dissolução da TIL; e (ii) a
constituição da nova sociedade, denominada Elektro Geração S.A.; (iii) a cisão parcial da Elektro, com a transferência dos ativos de geração
para a Elektro Geração no valor de R$ 1.565, baseado no laudo de avaliação a valores contábeis elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes.
Cisão Parcial e Direito de Retirada
Em face das matérias aprovadas na AGE de 31 de outubro de 2005 e nos termos do Fato Relevante veiculado em 14 de outubro de 2005,
foi concedido o direito de retirada, mediante o reembolso das ações, aos acionistas que detinham ações da Elektro até 13 de outubro de
2005, inclusive. O valor de reembolso foi o valor de patrimônio líquido contábil das ações de emissão da Sociedade, que correspondeu
a R$ 3,60 por lote de mil ações, conforme balanço-base.
Apenas quatro acionistas exerceram este direito e receberam o montante de R$ 49,60, equivalentes a 13.777 ações preferenciais que estão
em tesouraria da Sociedade.
Dissolução da TIL
A dissolução da TIL está seguindo os procedimentos protocolares e legais estabelecidos pela legislação das Ilhas Cayman. A estimativa é que
o processo de dissolução da TIL seja concluído ao longo do 1º semestre de 2006.
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1.3. Processo da Enron sob o Capítulo 11 da Lei de Falências

Histórico do Processo
Em 2 de dezembro de 2001, a Enron Corp. (“Enron”), antiga controladora indireta da Elektro, 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.
Em 11 de julho de 2003, a Enron e algumas de suas afiliadas, com o apoio do Comitê Oficial de Credores Quirografários (Official Unsecured
Creditors Committee) da Enron (“Comitê de Credores”) 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 de
reorganização da Enron em conjunto com algumas de suas afiliadas (“Plano”) com base no Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados
Unidos da América e o seu respectivo memorando de informações, que continha descritivo dos aspectos operacionais, comerciais, financeiros
e regulatórios, dentre outros, dos ativos que integravam a Enron, e que tinha por objetivo dar uma visão geral dos negócios e condições
financeiras da Enron aos seus credores.
O Plano contemplou a criação da Prisma Energy, companhia internacional de energia que atua na gestão de participações integrais ou
parciais da Enron nos ativos de distribuição de energia elétrica e gás natural, gasodutos e geração de energia elétrica, todos localizados fora
dos Estados Unidos da América. De acordo com o Plano, a Elektro se tornaria uma das empresas integrantes da Prisma Energy.
Após audiência pública realizada em 9 de janeiro de 2004, a Corte de Falências aprovou o memorando de informações, confirmando
que este continha informações suficientes para permitir que um reclamante ou parte interessada no processo votasse contra ou a favor do
Plano.
Após a realização de mais uma audiência pública em junho de 2004, a Corte de Falências aprovou, em 15 de julho de 2004, o Plano da
Enron com base no Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos da América. De acordo com o Plano então aprovado, os credores
quirografários da Enron receberão pagamentos em espécie e em ações da Prisma Energy. As transferências dos ativos para a Prisma Energy só
ocorreriam após a obtenção das aprovações regulatórias e de terceiros necessárias.
Tendo em vista que a Prisma Energy passaria a ser a nova controladora da Elektro por conta da implementação do Plano, a Elektro obteve
as aprovações locais necessárias para a efetivação da transferência do seu controle societário indireto para a Prisma Energy: (i) em 16 de
março de 2004, a ANEEL emitiu a Resolução Autorizativa nº 109, (ii) em 6 de abril de 2004, a Diretoria do BNDES, banco credor da Elektro,
deliberou a aprovação, em consonância com disposições aplicáveis aos seus contratos de financiamento e (iii) os bancos agentes de repasses
e linhas de crédito do BNDES detidos pela Elektro também aprovaram a alteração do controle societário indireto da Elektro para a Prisma
Energy.
Em 31 de agosto de 2004 e em conformidade com as disposições do Plano, foi celebrado um determinado Contrato de Contribuição e
Separação de Ativos (Contribution and Separation Agreement) entre a Enron, Prisma Energy e outros, por meio do qual a Enron transferiu para
a Prisma Energy diversos ativos e participações societárias, incluindo a sua participação acionária indireta detida na Elektro, concretizando,
assim, uma das etapas do Plano. No estágio atual, a Prisma Energy continua sendo controlada 100% direta e indiretamente pela Enron.
Em 17 de novembro de 2004, certas condições foram cumpridas, as quais permitiram que o Plano entrasse em pleno vigor e efeito. O Comitê
de Credores foi então extinto. A Enron saiu do estado de falência, passando a ser considerada, a partir de então, uma empresa reorganizada,
de acordo com o Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos da América, com um conselho de administração, composto por
representantes indicados pelo Comitê de Credores.
Ao longo de 2005, por uma decisão estratégica, a Prisma Energy alienou sua participação em 3 empresas: (i) empresa de geração termoelétrica
localizada na Argentina, em fevereiro de 2005; (ii) empresa de geração termoelétrica localizada em Guam, em julho de 2005; e (iii) empresa
de distribuição de gás localizada na Coréia do Sul, em outubro de 2005.
Descrição da Prisma Energy
A Prisma Energy é uma empresa holding que foi constituída nas Ilhas Cayman, em 24 de junho de 2003. Com seu principal escritório localizado
em Houston, Texas, a Prisma Energy atua, mundialmente, através da gestão de participações em ativos operacionais localizados nos seguintes
países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Filipinas, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Polônia, República Dominicana, Turquia e Venezuela.
Ao final do exercício de 2005, as operações da Prisma Energy apresentavam as seguintes características:
• Cerca de 6.600 empregados;
• Operações em 11 países;
• Cerca de 90.000 km de linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica;
• Cerca de 11.000 km de gasodutos de transporte e distribuição de gás natural e líquidos;
• Cerca de 2.000 MW de capacidade de geração de energia elétrica; e
• Atendimento a 4,0 milhões de clientes de eletricidade e gás liquefeito de petróleo.
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No setor de gás natural, a Prisma Energy atende clientes por meio de extensa rede de gasodutos, sistemas de distribuição e instalações
de processamento de gás, compreendendo: (i) 6 negócios de gasoduto no Brasil, na Bolívia e na Colômbia, com capacidade aproximada
de transporte de 100 milhões de metros cúbicos por dia; e (ii) 2 ativos de distribuição, comercialização e estocagem de gás liquefeito de
petróleo, localizados na Venezuela.
Nos negócios de geração de energia, a Prisma Energy administra participações em usinas com capacidade aproximada de 2.000 MW.
Os ativos de geração de energia da Prisma Energy estão localizados no Brasil, República Dominicana, Guatemala, Nicarágua, Filipinas,
Panamá, Polônia e Turquia.
Adicionalmente, a Prisma Energy atua no segmento de distribuição de energia elétrica por meio da Elektro.
A governança corporativa da Prisma Energy conta com um Conselho de Administração e um Comitê Executivo que vêm acompanhando a
administração destes ativos.
Maiores detalhes sobre a Prisma Energy e a Enron podem ser acessados nos seguintes sites: www.prismaenergy.com e www.enron.com.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas adotando-se as práticas e critérios contábeis emanados da Legislação Societária Brasileira,
disposições da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e normas da legislação específica aplicáveis às concessionárias de energia elétrica,
emitidas pela ANEEL, assim como orientações específicas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Instituto dos Auditores Independentes
do Brasil (IBRACON).
Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações.
Portanto, as demonstrações financeiras incluem 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.
As demonstrações financeiras, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2004, foram reclassificadas, para fins de comparabilidade,
conforme listado a seguir:
31/12/2004
					
__________________________
Publicado _____________
Reclassificado
					
___________
Item ________________________________________________________________________________
Balanço Patrimonial		 		
_____
		
Ativo		
Circulante		
a
Cauções de fundos
46.574
42.077
Realizável a Longo Prazo		
a
Cauções de fundos
4.497
Passivo		 		
		
________________________________________________________________________________
Circulante		
b
Empréstimos e financiamentos
211.784
203.309
b
Plano de pensão
8.475
		
Exigível a Longo Prazo		
b
Empréstimos e financiamentos
117.392
73.329
b
Plano de pensão
44.063
		
Demonstração
de Resultado		 		
________________________________________________________________________________
Deduções às receitas operacionais		
c
COFINS
(119.708)
(204.588)
c
PIS
(26.438)
(46.583)
		
Custo do serviço de energia elétrica		
b
Pessoal
(91.251)
(95.259)
c
Créditos PIS/COFINS sobre o custo do serviço de energia elétrica
97.025
Custo da operação		
c
Créditos PIS/COFINS sobre o custo da operação
8.000
b
Resultado financeiro
(114.377) 		
(110.369)
_____
________________________________________________________________________________
			
Item Justificativa
_____
________________________________________________________________________________
		
a
reclassificação em função da exigibilidade dos contratos
b
reclassificado em atendimento à Norma e Procedimento de Contabilidade - NPC nº 26 da IBRACON
c
reclassificado em atendimento à Interpretação Técnica - IT nº 01/2004 da IBRACON
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Em função destas reclassificações, a demonstração das origens e aplicações de recursos de 2004 também foi reclassificada. Adicionalmente,
a demonstração dos fluxos de caixa (anexo I) de 2004 foi reclassificada para permitir aproximação aos conceitos do SFAS 95 (nota 3.2.(p)).

3. Principais Práticas Contábeis
3.1. Práticas contábeis específicas

a. Custos indiretos de obras em andamento
São apropriados mensalmente às imobilizações em curso mediante rateio dos gastos administrativos.
b. Conta de Compensação de Variações de Valores de Itens da Parcela A - CVA
Em conformidade com as Resoluções ANEEL (i) nºs 491 a 495, de 20 de novembro de 2001; (ii) nº 72, de 7 de fevereiro de 2002; e (iii) nº
89, de 18 de fevereiro de 2002, a Sociedade reconhece os efeitos econômicos e financeiros das variações dos valores referentes à Parcela A,
conforme previsto no contrato de concessão de distribuição de energia elétrica (vide nota 11).
c. Demonstração dos resultados segregada por atividade
Elaborada de acordo com o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, tem por finalidade apresentar o resultado
segregando a atividade de distribuição e as atividades não vinculadas ao serviço concedido (vide ANEXO III).

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, conforme modalidade de aplicação, em 31 de dezembro de 2005
e 2004.
b. Consumidores
As contas a receber incluem os valores referentes ao fornecimento de energia elétrica faturados e não faturados.
c. Operações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
As operações de compra e venda de energia elétrica realizadas na CCEE, sucessora do MAE, e os Encargos de Serviços de Sistema (ESS),
são contabilizadas com base em relatórios disponibilizados pela CCEE e em 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. Almoxarifado
Os materiais em almoxarifado são avaliados pelo custo médio de aquisição, acrescido dos gastos de manutenção e aferição, e são 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 TIL é registrado pelo método da equivalência patrimonial. As demonstrações financeiras da empresa controlada
são convertidas para reais 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, dos empréstimos e financiamentos
vinculados ao período de sua formação e de gastos administrativos indiretos, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada
pelo método linear, pelas taxas indicadas na nota 17.2. em conformidade com o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia
Elétrica, instituído pela Resolução ANEEL nº 44, de 17 de março de 1999.
Ágio na incorporação da controladora Terraço Participações Ltda.
A parcela do ágio referente a mais-valia do imobilizado é amortizada em 20 anos, conforme nota 17.2.
Para atender aos Ofícios ANEEL nºs 936-SFF/ANEEL e 1010-SFF/ANEEL, de 24 de setembro de 2002 e 17 de outubro de 2002, respectivamente,
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a parcela do ágio decorrente da incorporação da Terraço Participações Ltda. referente à expectativa de rentabilidade futura foi reclassificado
do ativo diferido para o imobilizado - intangível. A CVM, através do Ofício nº 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 2002 teve por base o Ofício nº 393/2003-SFF/ANEEL, de 20 de março de 2003,
conforme detalhado na nota 17.2.
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 a
2028.
Com o objetivo de atender às determinações da ANEEL, a Sociedade aplicou, em julho de 2005 retroativamente a 1° de janeiro de 2004,
os conceitos das Instruções CVM nº 319/1999 e nº 349/2001, sobre o referido ágio. A aplicação desses procedimentos foi analisada e
confirmada pela CVM, conforme Ofício CVM/SEP/GEA-1/nº410/2005, de 20 de julho de 2005.
h. Diferido
O diferido está representado por gastos ocorridos com a emissão das debêntures, amortizáveis no prazo de seis anos a partir da data de
emissão das mesmas (vide nota 24).
i. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os efeitos do imposto de renda e da contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças
intertemporais estão registrados nas demonstrações financeiras, observando-se as disposições da Deliberação CVM nº 273, de 20 de agosto
de 1998, e Instrução CVM nº 371, de 27 de junho de 2002 (vide nota 16).
j. Passivo circulante 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.
k. 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.
l. 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, Normas e Procedimentos de Contabilidade (NPC) 26 “Contabilização de benefícios a empregados”, aprovado
através da Deliberação CVM nº 371, de 13 de dezembro de 2000 (vide nota 40).
m. PIS/COFINS
Conforme determinações da Interpretação Técnica do IBRACON nº 1, de 22 de junho de 2004, a Sociedade contabilizou, para os exercícios
de 2005 e 2004, os créditos sobre custos e despesas operacionais compensados na apuração do PIS e COFINS, líquidos nas respectivas
contas de custos e despesas.
n. Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.
o. Lucro líquido por ação
É calculado com base no número de ações em circulação na data do balanço.
p. Fluxo de caixa
A Sociedade elabora seu fluxo de caixa em atendimento ao Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica e Ofício Circular
CVM SNC 01/2006 de 22 de fevereiro de 2006, adotando, para sua apresentação, conceitos que se aproximam do “Statement of Financial
Accouting Standards” – SFAS 95 – “Cash Flow Statement”, vigente nos Estados Unidos da América do Norte.
q. Demonstração do valor adicionado
Elaborado de acordo com o Ofício Circular CVM nº 01/2000 e em atendimento ao Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia
Elétrica, tem por finalidade apresentar o resultado do exercício do ponto de vista de geração e distribuição de valor pela Sociedade.
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4. Reestruturação Financeira
Em junho de 2005, a Elektro iniciou um processo de reestruturação de dívida e de capital (Reestruturação Financeira), integralmente concluído
até o final do exercício de 2005, que permitiu à Sociedade:
a) absorver os prejuízos acumulados, apurados até 31 de dezembro de 2004, no valor de R$ 624.534, com reserva de capital e capital, nos
termos do art. 173 da Lei nº 6.404/76 (vide nota 28.1a);
b) aumentar o capital social e constituir reserva de capital, no montante total de R$ 1.111.283, assim composto:
i. R$ 594.025 equivalentes a US$ 250.000, integralizados mediante a capitalização de créditos detidos pela Prisma Energy Brazil Finance
Ltd. (PEBFL); e
ii. R$ 517.258 integralizados pela ETB - Energia Total do Brasil Ltda. (ETB), EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda. (EPC) e
Prisma Energy Investimentos Energéticos Ltda. (PEIE), decorrentes de créditos relativos ao saldo a pagar da operação de resgate de ações
aprovada na Assembléia Geral Extraordinária (AGE) da Elektro, realizada em 03 de janeiro de 2001;
c) contratar empréstimo-ponte no valor de R$ 500.000, pelo prazo de até 180 dias, prorrogável por até cinco anos, antecedendo a 2ª emissão
de debêntures simples da Sociedade mencionada na letra (f);
d) pagar antecipadamente as seguintes dívidas em moeda estrangeira:
i. US$ 81.918, em 17 de junho de 2005, referentes aos juros diferidos do período de dezembro de 2001 a dezembro de 2003, relacionados
à dívida com a PEBFL, no valor principal de US$ 250.000, (vide nota 26); e
ii. saldo devedor da dívida com a ETB, incluindo principal, juros incorridos e juros diferidos, no valor total de US$ 246.583, sendo
US$ 214.250 pagos em julho de 2005 e US$ 32.333 em 1º de novembro de 2005;
e) constituir provisão no montante de R$ 469.073 a débito de reserva de capital, nos termos das Instruções CVM nº 319/99 e nº 349/01,
em atendimento à determinação da ANEEL, de forma a ajustar o ágio existente na data-base de 31 de dezembro de 2004 fundamentado
em expectativa de rentabilidade futura, resultante da incorporação da Terraço Participações Ltda., ocorrido em dezembro de 1998;
f) proceder à 2ª emissão de debêntures simples quirografárias com garantia adicional, não conversíveis em ações, totalizando na data de
emissão o valor de R$ 750.000. Essa operação foi aprovada pela ANEEL, em 28 de junho de 2005 e submetida à aprovação nas AGEs
realizadas em 31 de agosto de 2005 e 7 de outubro de 2005, e em Reunião do Conselho de Administração (RCA) realizada em 10 de
outubro de 2005, que ratificou as taxas finais de remuneração aplicáveis às debêntures (vide nota 24). O ingresso do respectivo recurso
ocorreu em 24 de outubro de 2005.
O processo de Reestruturação Financeira foi aprovado pela ANEEL e pelos órgãos de administração da Sociedade, tendo gerado relevantes
benefícios à Elektro, tais como:
• a diminuição do endividamento da Sociedade de R$ 1,9 bilhão em 31 de dezembro de 2004 para R$ 1 bilhão em 31 de dezembro de
2005;
• aumento do patrimônio líquido da Sociedade de R$ 360,0 milhões em 31 de dezembro de 2004 para R$ 1 bilhão em 31 de dezembro
de 2005;
• absorção dos prejuízos acumulados existentes em 31 de dezembro de 2004, no valor de R$ 624,5 milhões;
• eliminação de dívida em moeda estrangeira, uma vez que, antes da Reestruturação Financeira, 63% do endividamento total da Sociedade
era denominado em dólar norte-americano (posição de 31 de dezembro de 2004).

5. Atualização Tarifária
Por ser necessário preservar o preceito legal de equilíbrio econômico-financeiro da concessão, os contratos de concessão das distribuidoras
de energia elétrica especificam três mecanismos de atualização tarifária: (i) revisão tarifária periódica; (ii) reajuste tarifário; (iii) revisão
extraordinária.

5.1. 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. Esta tem a finalidade de reavaliar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e repassar para os consumidores os ganhos de
produtividade da concessionária. No caso da Elektro, a última revisão tarifária periódica ocorreu em 27 de agosto de 2003.
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5.2. Reajuste Tarifário
O reajuste tarifário tem o objetivo de propiciar à concessionária a perspectiva de que, no período entre as revisões tarifárias, o equilíbrio
econômico-financeiro de sua concessão não sofrerá corrosão pela exposição ao processo inflacionário, além de permitir a apropriação aos
consumidores de parte dos ganhos de eficiência econômica que vier a alcançar no período. Para a Elektro, este reajuste ocorre anualmente
no dia 27 de agosto, conforme previsto no Contrato de Concessão.
A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 185, de 22 de agosto de 2005, e Nota Técnica nº 244/2005-SRE/ANEEL, homologou o
índice médio de reajuste tarifário (IRT) de 5,29% para a Elektro, válido a partir de 27 de agosto de 2005, sendo 1,05% relativo ao reajuste
tarifário anual e 4,24% referente à recomposição tarifária de períodos anteriores.

5.3. Recomposição Tarifária Extraordinária
Está vigente desde 27 de dezembro de 2001, a Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE), objetivando recuperação das perdas de receita
decorrentes do Programa de Racionamento de Energia Elétrica (vide nota 10.2), do Repasse de Energia Livre (vide nota 10.1) e Parcela A (vide nota
11.1), conforme a Lei nº 10.438/2002, regulamentada pelas Resoluções GCE nº 91 e ANEEL nº 635, publicadas em 21 de dezembro de 2001.

6. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras têm o seguinte perfil de vencimentos, podendo ser resgatados a qualquer momento, sem perdas para a
Sociedade:

Ano
_________
2005
2006
2007
2008
Total

31/12/2005		
31/12/2004
_______________________________
________
_________
_____________
CDBs*
FIs **
Total
Ano _________
Total
_________
_________
_________
_________
2005
373.741
59.456
250.876
310.332
2006
51.962
89.345
11.016
100.361
2007
48.279
48.279
2008 __________________
_________________		
197.080
261.892
458.972
Total _________
425.703
_________
_________
________		
_________
_________
_________
________		

* Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) estão indexados à variação média de 100,4% das taxas diárias dos Certificados de Depósito Interbancário (CDIs).
** Fundos de Investimento Financeiro Exclusivo (FIs) referem-se a aplicações financeiras em CDBs e títulos públicos e privados com variação média de 100% do CDI. Os valores registrados
em FIs são calculados pela marcação a mercado.

7. Contas a Receber - Consumidores, Supridores e Parcelamentos de Débitos
				
31/12/2005					 31/12/2004
		
_____________________________________________________________________
________
		
Nº Total ________________		
Vencidos		 __________________
Total
			
		
de (*)
até 90
(+) 90
Classes
Consumidores _______
dias _______
dias _________
A Vencer ________
C. Prazo ________
L. Prazo ________
Total ________
Total
______________________________________ ____________
Residencial
1.637.410 52.965 11.976
57.322 122.263
- 122.263
86.465
Industrial
21.623 11.797 21.955
12.817
46.569
46.569
32.739
Comercial
129.531 11.355
4.401
14.359
30.115
30.115
24.646
Rural
97.112
3.244
507
5.271
9.022
9.022
7.115
Poder Público
14.634
993
1.380
7.031
9.404
9.404
8.984
Iluminação Pública
1.857
1.073
3.937
7.459
12.469
12.469
13.318
Serviço Público
2.276
832
38
5.111
5.981
5.981
6.464
Parcelamentos de débitos
1.698
6.664
36.105
44.467
23.364
67.831
64.387
Rendas não faturadas
- 203.960 203.960
- 203.960 177.799
(-) Arrecadação em processo de classificação
(5.306) ________
(5.306) ________- ________
(5.306) ________
(4.517)
		
____________- _______- _______- _________
Total de consumidores e parcelamento
1.904.443 83.957 50.858 344.129 478.944
23.364 502.308 417.400
Supridores: 								
Câmara de Comercialização de Energia									
Elétrica - CCEE - Venda de energia
2.691
2.691
21.682
24.373
29.333
598 ________
598 ________- ________
598 ________		TUSD Geradoras
____________- _______- _______- _________
Total
3.289 ________
3.289 ________
21.682 ________
24.971 ________
29.333
		 de supridores
____________- _______- _______- _________
Total
1.904.443 _______
83.957 _______
50.858 _________
347.418 ________
482.233 ________
45.046 ________
527.279 ________
446.733
		
____________
_______
_______
_________
________
________
________
________
		
____________
(*) Informação não examinada pelos auditores independentes.
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O montante de R$ 21.682, registrado em 31 de dezembro de 2005, referente a contas a receber a longo prazo de supridores, no âmbito da
CCEE, (i) R$ 16.968 a liminares interpostas junto à CCEE por agentes do setor, (ii) R$ 3.419 a acordos bilaterais em negociação, e (iii) R$ 1.295
a negociações e parcelamentos. A Sociedade não espera incorrer em perdas com a realização destes valores.

8. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
A Elektro tem registrado como provisão para créditos de liquidação duvidosa, em 31 de dezembro de 2005, o montante de R$ 62.226
(R$ 37.091 em dezembro de 2004), que apresenta a seguinte composição:
Tipos de créditos
_______________________________________________________________________________
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder público (federal, estadual e municipal)
Iluminação pública
Parcelamentos prefeituras municipais
Parcelamento privado
Total

31/12/2005
_______________
13.296
11.387
4.044
440
1.163
6.740
22.999
2.157
_______________
62.226
_______________
_______________

31/12/2004
_______________
4.597
5.446
2.954
205
971
9.497
11.313
2.108
_______________
37.091
_______________
_______________

O aumento da provisão para créditos de liquidação duvidosa no montante de R$ 25.135 mil em relação ao ano anterior é decorrente
principalmente de: (i) inadimplência sobre o faturamento de clientes da classe residencial, em função da intensificação do programa de
combate a perdas de energia elétrica, que acarretou aumento do faturamento decorrente da identificação de procedimentos irregulares
por parte dos clientes (o programa apresenta efeito positivo na arrecadação da Sociedade); (ii) clientes industriais que apresentam risco de
insolvência; e (iii) ações da Sociedade para redução dos débitos das classes poder público e iluminação pública, através de negociações
com Prefeituras Municipais. A maior parte destes parcelamentos continuam provisionados, até que as prefeituras apresentem histórico de
pagamentos que justifique sua exclusão da provisão.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa está 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 julgado suficiente pela Administração para cobertura de
prováveis perdas com recebíveis, incluindo parcelamentos de débitos.

9. Caução de Fundos

		
Dívidas:
		
ETB - Energia Total do Brasil Ltda.
BNDES (CVA)
BNDES (Racionamento/Parcela A)
ELETROBRÁS (Luz para Todos)
BNDES (Finem)
Debêntures
Garantia - Leilão Compra de Energia Elétrica
Outros
		
		
		

10. Acordo Geral do Setor Elétrico

31/12/2005
_________________________
Circulante_ ___________
Longo Prazo_
___________
912
13.473
24.833
3.001
8.697
228_ _______________________
42.447
8.697__
___________
_____________ ___________
___________

31/12/2004
_________________________
Circulante_ ___________
Longo Prazo_
___________
17.867
5.285
2.390
3.940
11.503
4.497
1.092_ _______________________
42.077
4.497__
___________
_____________ ___________
___________

Em dezembro de 2001, foi concluído o Acordo Geral do Setor Elétrico, visando à 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. Este acordo instituiu o
reajuste tarifário extraordinário de 2,9% nas tarifas de fornecimento de energia elétrica para os consumidores rurais e residenciais (exceto
aqueles considerados como de “baixa renda”) e de 7,9% para os demais consumidores. Este reajuste é denominado Recomposição Tarifária
Extraordinária (RTE) e encontra-se em vigor desde 27 de dezembro de 2001.
A ANEEL, através da Resolução Normativa nº 1, de 12 de janeiro de 2004, entre outros assuntos, determinou o prazo máximo de permanência
da RTE nas tarifas de fornecimento de energia elétrica da Elektro em 58 meses, a partir de 27 de dezembro de 2001, e excluiu deste prazo a
Compensação e Variações de Valores de Itens da Parcela “A”.
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A recuperação dos valores referentes à Compensação de Variações de Valores de Itens da Parcela “A” se dará imediatamente após a recuperação
das perdas decorrentes do racionamento, através da prorrogação da RTE pelo prazo que for necessário.
Os reflexos deste Acordo e das resoluções da ANEEL relacionadas estão reconhecidos e demonstrados a seguir:

10.1. Energia Livre
A energia livre é a energia produzida por unidades geradoras não vinculadas a Contratos Iniciais de Suprimento de Energia e que complementam
e substituem a geração das usinas que participam do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE).
Durante a vigência do programa de racionamento, o Operador Nacional do Sistema Elétrico determinou uma redução acentuada na geração das
usinas participantes do MRE, resultando em exposição financeira dessas geradoras em relação às usinas produtoras de energia livre.
O Acordo Geral do Setor Elétrico estabeleceu o limite de R$ 49,26/MWh para valorizar 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 (atual CCEE) vigentes na época
do racionamento e o limite citado acima, devido às unidades geradoras produtoras da energia livre, está sendo repassada pelas distribuidoras,
mensalmente, através de um percentual incidente sobre os recursos efetivamente recebidos através da RTE cobrada nas tarifas de fornecimento de
energia de clientes finais.
Do valor de R$ 115.318, homologado pela ANEEL, atualizado mensalmente pela taxa Selic, a Sociedade tem registrado contabilmente, em 31 de
dezembro de 2005, o saldo de Energia Livre a receber de R$ 48.455 no ativo circulante (R$ 45.702 no ativo circulante e R$ 38.085 no realizável
a longo prazo em 2004) e a pagar de R$ 50.300 no passivo circulante (R$ 44.826 no passivo circulante e R$ 37.355 no exigível a longo prazo em
2004), líquido de PIS, COFINS, CPMF, taxa de fiscalização da ANEEL e percentual destinado à pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética
(1% da receita operacional líquida), conforme previsto na Resolução ANEEL nº 89, de 25 de fevereiro de 2003.
O montante de Energia Livre está sendo recuperado desde fevereiro de 2003 e repassado às geradoras a partir de março de 2003, tendo seu término
estimado pela Sociedade para setembro de 2006. Esse repasse corresponde a 41,1345% do valor arrecadado mensalmente através da RTE.
Em 20 de dezembro de 2005, a ANEEL, através do Ofício Circular nº 2.212, estabeleceu que os valores de Energia Livre deverão ser remunerados pela
taxa Selic acrescida de juros de 1% a.a. no caso em que a geradora obteve financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). No caso da geradora não ter obtido o referido financiamento, a remuneração é calculada somente pela variação da taxa Selic.
		
Ativo			
Passivo
___________________________________
__________________________
__________
Circulante
Longo Prazo _________
Total
Circulante
Longo Prazo
Total
_________
___________
_________
___________
_________
Saldo em 31/12/2004
45.702
38.085
83.787
44.826
37.355
82.181
Transferências
40.797
(40.797)
40.034
(40.034)
Juros
2.311
2.311
2.172
2.172
Atualização pela Selic no exercício
9.172
2.712
11.884
9.178
2.679
11.857
Amortização do exercício
(49.527) ___________- _________
(49.527)
(45.910) ___________(45.910)
_________
_________
_________
Saldo em 31/12/2005
48.455
48.455
50.300
50.300
_________
___________- _________
_________
_________
____________________
_________
___________
_________
___________
_________

10.2. Recuperação das Perdas de Receita Decorrentes do Programa de Racionamento

O valor homologado pela ANEEL, referente às perdas de receita decorrentes do racionamento no período de junho de 2001 a fevereiro de
2002, totalizou R$ 219.184. O equivalente a 90% deste montante (R$ 197.266) foi financiado pelo BNDES (vide nota 25).
O referido saldo é atualizado mensalmente pela taxa Selic acrescida de juros de 1% a.a. e está sendo amortizado pelo valor faturado da
RTE, deduzido o valor correspondente à Energia Livre (vida nota 10.1). Essa amortização teve início em janeiro de 2002, tendo seu término
estimado pela Sociedade em agosto de 2006. Até 31 de dezembro de 2005 foram amortizados R$ 288.845, sendo R$ 72.240 no exercício
social de 2005, permanecendo o saldo de R$ 44.645 registrado no ativo circulante (R$ 60.011 no ativo circulante e R$ 45.008 no realizável
a longo prazo em 2004).
Descrição
_________________________________________________________________________________________
Saldo líquido das perdas de receita decorrentes do racionamento em 31/12/2004
Atualização do período pela taxa Selic 31/12/2005
Amortização exercício
Saldo do Curto Prazo
Saldo do Longo Prazo
Saldo líquido em 31/12/2005

Valores
___________
105.019
11.866
___________
116.885
(72.240)
___________
44.645
___________
___________
44.645
___________44.645
___________
___________
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11. Conta de Compensação de Variações de Valores de Itens da Parcela A - CVA
O mecanismo de compensação das variações ocorridas nos custos não gerenciáveis, incorridos pelas concessionárias de distribuição de
energia elétrica, está previsto no contrato de concessão de distribuição de energia elétrica, em conformidade com as resoluções ANEEL
relacionadas. Estas variações são apuradas através da diferença entre os gastos não gerenciáveis efetivamente incorridos e os gastos estimados
no momento da apuração da tarifa nos reajustes tarifários anuais.
			
31/12/2005			 __________
31/12/2004
____________________________________________________________
Parcela A		
CVA
_________
__________________________________
jan/01 a
ago/02 a
ago/04 a
ago/05 a
Descrição
out/01
jul/03
jul/05
dez/05
Total __________
Total
__________________________________________
_________
_________
_________
_________
_________
Custo da energia de Itaipu
36.791
18.157
2.453
15.529
72.930
27.406
Transporte de energia - Itaipu
164
68
87
405
724
616
Energia comprada
3.054
(47.127)
(18.737)
(62.810)
3.055
Encargos de conexão
717
717
717
Encargos de serviço de sistema - ESS
46.628
5.894
5.134
57.656
57.554
Uso da rede básica
1.540
(2.202)
(9.127)
290
(9.499)
8.570
TUSD
1.269
1.269
PROINFA
1.188
1.188
Saldo não compensado CVA - 2004
5.581
5.581 _____________________________________
__________________
Subtotal diferido de energia comprada
42.266
62.651
(40.970)
3.809
67.756
97.918
Conta de consumo de combustível - CCC
12.332
1.278
19.991
(5.323)
28.278
39.264
Conta de desenvolvimento energético - CDE
15.548
12.084
2.974
30.606
36.175
Reserva global de reversão - RGR
(920)
(920)
(920)
Taxa de fiscalização ANEEL
782
782 __________
782
_________
____________________________________
Total das variações dos itens da CVA
54.460
79.477
(8.895)
1.460
126.502
173.219
Total da variação Selic
69.084
47.125
983
(315)
116.877 __________
86.101
_________
_________
_________
_________
_________
Total principal CVA atualizado
123.544
126.602
(7.912)
1.145
243.379
259.320
Amortização da CVA
(72.838) _________
(75) _________(72.913) __________
(25.422)
__________________
_________
Total
123.544
53.764
(7.987) _________
1.145
170.466 __________
233.898
_________
_________
_________
_________
_________
__________
_________
_________
_________
_________
Ativo circulante
28.510
53.764
(7.987)
74.287
78.147
Realizável a longo prazo
95.034
1.145
96.179 __________
155.751
_________
___________________________
_________
123.544
53.764
(7.987) _________
1.145
170.466 __________
233.898
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
__________

11.1. 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 (R$ 54.460 de
principal, acrescido da atualização pela taxa Selic até a data da homologação, de R$ 4.450), referente ao período de 1º de janeiro de 2001
a 25 de outubro de 2001. Deste valor, 90% (R$ 53.019) foi financiado pelo BNDES (vide nota 25).
O início da amortização da Parcela A é estimado pela Sociedade para outubro de 2006, tendo o seu término previsto para outubro de 2007,
através de mecanismo RTE, em vigor desde 27 de dezembro de 2001.
O saldo homologado é atualizado mensalmente pela taxa Selic, perfazendo um total, até 31 de dezembro de 2005, de R$ 123.544.

11.2. CVA
A Portaria Interministerial nº 116, de 4 de abril de 2003, alterou o prazo de repasse dos valores relacionados à CVA nas tarifas das distribuidoras
de energia elétrica. No caso da Elektro, as variações ocorridas entre agosto de 2002 e julho de 2003 estão sendo repassadas aos consumidores
durante os 24 meses subseqüentes ao reajuste anual, ocorrido 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, através
da Medida Provisória nº 127, de 4 de agosto de 2003, foi criado o Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de
Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, que autorizou o BNDES a financiar 90% dos valores da CVA não repassados às tarifas
nos reajustes tarifários das Concessionárias. Para a Sociedade, isto representou R$ 98.026 (vide nota 25).
Nas variações negativas líquidas, apuradas entre agosto de 2004 e julho de 2005, estão considerados os efeitos das regras da Resolução
Normativa nº 153. Esta resolução estabelece critérios e procedimentos para cálculo e repasse às tarifas de fornecimento de energia elétrica,
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da diferença entre o valor pago na compra de energia elétrica e o valor contemplado no IRT. As variações deste período encontram-se
pendentes de homologação por parte do órgão regulador, estando sujeitas a eventuais alterações quando de sua homologação definitiva,
e devem ser repassadas às tarifas a partir do próximo reajuste tarifário, em 27 de agosto de 2006.

12. Recomposição PIS/COFINS
Em conformidade com o Contrato de Concessão e o disposto no artigo 9º, parágrafo 3º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que assegura
o direito à recomposição tarifária pelo aumento da carga tributária, a Elektro vem procedendo ao reconhecimento, desde dezembro de 2004,
no ativo realizável a longo prazo, (i) dos valores apurados em conseqüência da mudança do critério de tributação para não cumulatividade,
conforme Lei nº 10.637/2002, do PIS/PASEP, a partir de dezembro de 2003, no montante de R$ 18.876 (R$ 9.148 referente a 2005); e (ii) Lei
nº 10.833/2003 do COFINS, a partir de fevereiro de 2004, no montante de R$ 71.033 (R$ 42.002 referente a 2005). Esses valores estão sendo
contabilizados de acordo com o Ofício Circular nº 302/2005-SFF/ANEEL. Em setembro de 2005, foi transferido para o ativo circulante o valor
de R$ 51.688, homologado no reajuste tarifário de 2005, sendo que deste valor homologado, R$ 14.522 já foram amortizados no exercício de
2005, sendo o saldo atual de R$ 37.166 composto por R$ 7.824 referente ao PIS/PASEP e R$ 29.342 referente ao COFINS.
O saldo remanescente e atualizado, registrado no realizável a longo prazo, de R$ 41.638 (R$ 8.765 referente ao PIS/PASEP e R$ 32.873 referente
ao COFINS), continua pendente de homologação e aguardando conclusão da consulta da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia
Elétrica (ABRADEE) feita junto à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, sobre a legitimidade dos reconhecimentos dos créditos
de determinados custos, dentre eles, a Subvenção de CCC e CDE, que são formadores da tarifa geradora da receita dos concessionários, sujeitas
ao pagamento do PIS e COFINS, para fins de apuração de tais encargos.
A administração da Elektro entende que o valor registrado no ativo, como recomposição PIS/COFINS, será realizado integralmente, seja como
ativo regulatório a ser recuperado com tarifas futuras ou através de compensação com tributos federais.
Metodologia de Inclusão do PIS/COFINS na Composição da Tarifa
Em 23 de junho de 2005, a ANEEL disponibilizou o Aviso de Audiência Pública nº 014/2005, com a proposta de metodologia de cálculo a ser
adotada pelas distribuidoras de energia elétrica, para adicionarem as despesas com PIS/PASEP e COFINS às faturas de energia elétrica. A referida
metodologia definirá os critérios a serem adotados pelas empresas para apurar o impacto financeiro provocado pela elevação das alíquotas dos
referidos tributos, conforme Leis nº 10.637/2002 (PIS/PASEP) e nº 10.833/2003 (COFINS).
Com a mudança da sistemática de apuração do PIS/PASEP e do COFINS pelas empresas, determinada pela legislação acima citada, a ANEEL
excluiu os encargos do cálculo das tarifas da Elektro no reajuste tarifário de 27 de agosto de 2005 e autorizou a Elektro a cobrar separadamente
o PIS/PASEP e a COFINS dos consumidores. A partir de 27 de agosto de 2005, o montante desses encargos está sendo destacado nas faturas de
energia.

13. PIS/COFINS Supridoras
Do total do último reajuste tarifário de 2005, 0,32% corresponde ao repasse do aumento das alíquotas de PIS/COFINS (não cumulatividade) dos
Contratos Iniciais de Energia Elétrica com as geradoras, equivalente a R$ 7.793. Este valor foi contabilizado como ativo regulatório e está sendo
amortizado mensalmente com base nos valores faturados. O saldo em 31 de dezembro de 2005 é de R$ 5.605. O mesmo valor de R$ 7.793 foi
contabilizado como passivo regulatório e está sendo repassado às geradoras em 12 parcelas mensais, tendo sido a primeira parcela repassada
em setembro de 2005 (vide nota 18).

14. Reposicionamento Tarifário
A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 216, de 26 de agosto de 2004, revisou, de forma definitiva o índice de reposicionamento
tarifário de agosto de 2003 para 28,69%. A diferença entre o reposicionamento tarifário e o reajuste aplicado em agosto de 2003 (20,25%),
está sendo considerada nos reajustes tarifários anuais, aplicáveis de 27 de agosto de 2004 a 26 de agosto de 2007. O valor correspondente ao
diferimento do reposicionamento tarifário está sendo reconhecido contabilmente como receita operacional, considerando o cálculo “pró-rata
dia” para o período de 12 meses, desde 27 de agosto de 2003. A amortização deste ativo regulatório, cuja escala de valores de amortização não
linear foi predefinida pela ANEEL, iniciou-se em 27 de agosto de 2004.
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Ativo
		
_______________________________________________
Circulante
Longo Prazo
Total
		
___________
____________
___________
Saldo em 31/12/2004
129.780
26.698
156.478
Ingresso de receita do reposicionamento tarifário
145.232
145.232
Transferência
26.698
(26.698)
(129.556)
(129.556)
		Amortização do período
___________
_______________________
Saldo
em 31/12/2005
172.154
172.154
		
___________
____________
___________
		
___________
_______________________

15. Outros Créditos

		
Outros Créditos
_____________________________________________________
Materiais em reparo
Desativações e alienações em curso
RGR a compensar
Venda de imóveis
Adiantamento a empregados
Prestação de serviços
Convênios de arrecadação (CERESP)
Juros dos empréstimos compulsórios - ELETROBRÁS
		Créditos diversos
Total
		
		

31/12/2005
______________
2.675
1.877
1.195
1.954
1.431
7.247
2.083
4.300
445
______________
23.207
______________
______________

31/12/2004
_____________
2.418
1.253
409
1.958
1.007
1.327
2.166
2.662
730
_____________
13.930
_____________
_____________

16. Créditos Fiscais Diferidos
			
31/12/2005
		
______________________________________________
Créditos Fiscais Diferidos
Curto Prazo
Longo Prazo
Total
________________________________________________
____________
____________
___________
Imposto de renda e contribuição social diferidos				
Diferenças temporariamente indedutíveis
12.208
46.864
59.072
54.874
210.650
265.524
		Prejuízos fiscais
____________
____________
___________
		
67.082
257.514
324.596
Benefício
fiscal do ágio incorporado
17.737
209.326
227.063
		
____________
____________
___________
84.819
466.840
551.659
		
____________
____________
___________
		
____________
____________
___________
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em conformidade com o pronunciamento do IBRACON sobre a contabilização do imposto de renda e da contribuição social, aprovado pela
Deliberação CVM nº 273/98 e Instrução CVM nº 371/02, a Administração da Elektro reconheceu créditos fiscais no montante de R$ 324.596,
relativos ao prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.
O reconhecimento desses créditos diferidos tem como base a revisão das projeções de resultado da Sociedade, as quais já refletem os
resultados da Reestruturação Financeira (vide nota 4), que suportam a recuperação dos créditos tributários, em conformidade com a
legislação vigente. A classificação entre curto e longo prazos reflete a expectativa de recuperação indicada pelas projeções de resultado
tributável disponíveis.
Benefício fiscal do ágio incorporado
Em atendimento à determinação da ANEEL, a Sociedade constituiu, em julho de 2005, com efeitos retroativos a 31 de dezembro de 2004,
provisão no montante de R$ 469.073, apurada através da diferença entre (i) o valor do ágio, resultante da incorporação da Terraço Participações
Ltda., em dezembro de 1998, fundamentado em expectativa de resultados futuros; e (ii) o benefício fiscal decorrente de sua amortização,
nos termos das Instruções CVM nº 319 e nº 349, de 3 de dezembro de 1999 e 6 março de 2001, respectivamente. A contrapartida do referido
lançamento foi registrada no Patrimônio Líquido - Reserva de Capital.
O saldo líquido resultante deste procedimento (benefício fiscal do ágio incorporado), no montante de R$ 227.063, está apresentado: (i) R$ 17.737
no ativo circulante; e (ii) R$ 209.326 no realizável a longo prazo, como créditos fiscais diferidos. A classificação entre curto e longo prazos reflete
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a expectativa de recuperação indicada pelas projeções de resultado tributável disponíveis combinada com a amortização futura determinada pelos
Ofícios nº 2.182/2003 e nº 76/2004-SFF/ANEEL, de 23 de dezembro de 2003 e 14 de janeiro de 2004, a qual se estenderá até o final do período
de concessão. Em 2005, a taxa de amortização foi de 3,8052%.
Os procedimentos adotados para aplicação dos termos das Instruções CVM nº 319 e nº 349 sobre o ágio advindo de incorporação foram
analisados e confirmados pela CVM, conforme Ofício CVM/SEP/GEA-1/nº 410/2005, de 20 de julho de 2005.
A projeção de resultados futuros que suportam o reconhecimento dos créditos tributários pela Sociedade foram aprovadas em reunião do
Conselho de Administração realizada em 15 de março de 2006.

17. Permanente
17.1. Investimentos
Terrenos
Edificações
Terraco Investments Ltd.
FINOR

31/12/2005
___________
4.264
98
3.636
79
___________
8.077
___________
___________

31/12/2004
___________
4.265
106
4.052
1.199
___________
9.622
___________
___________

Terraco Investments Ltd.
O investimento na TIL, 100% controlada pela Elektro, é avaliado pelo método de equivalência patrimonial.
Conforme autorizado pelo Ofício CVM/SNC/005/2006, de 11 de janeiro de 2006, não estão sendo apresentadas as demonstrações financeiras
consolidadas da TIL com a Elektro, por este procedimento não representar alterações relevantes na posição financeira e na demonstração do
resultado da Sociedade. Os principais valores do balanço patrimonial da controlada são os seguintes:
Ativo
31/12/2005
			
___________
Circulante		
		 Bancos
3.636
		 ETB - Energia Total do Brasil Ltda.
		 EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda.
		 Prisma Energy Investimentos Energéticos Ltda.
			
___________Total
3.636
			
___________
			 do Ativo
___________

31/12/2004
____________
229.582
220.984
24.761
____________
475.327
____________
____________

Passivo		
Circulante		
		 Prisma Energy International Inc.
		 Patrimônio líquido		
		 Capital social
25.631
		 Prejuízos acumulados
(21.995)
			
___________
			
3.636
___________
Total
3.636
			 do Passivo e Patrimônio Líquido
___________
			
___________

29.066
(25.014)
____________
4.052
____________
475.327
____________
____________

Resultado		
		 Receitas
		 Despesas
			
___________Lucro
			 Líquido/(Prejuízo) do Exercício
___________			
___________

4.052
____________4.052
____________
____________

471.275

Em 8 e 12 de julho de 2005, a TIL recebeu antecipadamente o total do seu contas a receber no montante em moeda estrangeira equivalente
a US$ 179 milhões (R$ 421.922). Nestas mesmas datas, a TIL liquidou antecipadamente a dívida em moeda estrangeira, equivalente a
US$ 177 milhões (R$ 418.273) com a Prisma Energy International Inc.
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17.2. Imobilizado e Diferido
			
Taxas Anuais 		
31/12/2005		 ___________
31/12/2004
				
________________________________________
			
Depreciação/		
Depreciação/			
Amortização
Custo
Amortização ___________
Líquido ___________
Líquido
			
____________
__________
____________
Em Serviço						
Intangível
0 a 20,0%
20.797
(558)
20.239
20.101
Terrenos
12.520
12.520
12.696
Edificações, obras civis e benfeitorias
2,0 a 5,0%
43.731
(21.265)
22.466
22.500
Máquinas e equipamentos
2,0 a 7,7%
2.133.272
(967.570)
1.165.702
1.082.870
Veículos
20,0%
27.013
(16.269)
10.744
5.906
Móveis e utensílios
10,0%
8.672
(4.527) ___________
4.145 ___________
3.446
				
__________
____________
Distribuição		
2.246.005
(1.010.189)
1.235.816
1.147.519
Intangível
0 a 20,0%
31.089
(27.657)
3.432
6.103
Terrenos
223
223
189
Edificações, obras civis e benfeitorias
2,0 a 5,0%
6.851
(1.083)
5.768
6.042
Máquinas e equipamentos
2,0 a 7,7%
6.917
(2.614)
4.303
4.299
Veículos
20,0%
9.236
(2.837)
6.399
5.861
Móveis e utensílios
10,0%
17.911
(7.825) ___________
10.086 ___________
10.294
				
__________
____________
Administração Central		 __________
72.227
(42.016) ___________
30.211 ___________
32.788
				
____________
Produção (*)
2,0 a 6,7%
1.176
				
______________________- ___________- ___________
				
2.318.232
(1.052.205)
1.266.027
1.181.483
Ágio pela incorporação da Terraço Participações Ltda.						
		 - Mais-valia do ativo imobilizado
5,0%
146.954
(51.479)
95.475
103.053
		
- Expectativa de rentabilidade futura (vide nota 16)		 __________710.717
				
____________- ___________- ___________
Atividades não vinculadas à concessão		 __________
146.954
(51.479) ___________
95.475 ___________
813.770
				
____________
				 __________
2.465.186
(1.103.684) ___________
1.361.502 ___________
1.995.253
____________
Em Curso						
Obras		
75.736
75.736
54.692
Almoxarifados		
29.914
29.914
24.357
Depósitos judiciais e provisão para desapropriações		
3.805
3.805
2.138
Adiantamentos a fornecedores		
3.571
3.571
57
Materiais em reparo		 __________
2.692
2.692 ___________
1.984
				
____________- ___________
				
115.718
115.718
83.228
Obrigações especiais (vide nota 17.3) 		 __________
(260.484)
(260.484) ___________
(218.657)
				
____________- ___________
Total
do Imobilizado		 __________
2.320.420
(1.103.684) ___________
1.216.736 ___________
1.859.824
				
__________
____________
___________
___________
				
____________
Diferido						
Diferimento da variação cambial
25,0%
169.028
(169.028)
Outras despesas diferidas
20,0%
13.457
(1.153) ___________
12.304 ___________
31
				
__________
____________
182.485
(170.181) ___________
12.304 ___________
31
				 __________
____________
Total
Imobilizado
e
Diferido		
2.502.905
(1.273.865)
1.229.040
1.859.855
				
__________
____________
___________
___________
				 __________
____________ ___________ ___________
(*) Os ativos de geração existentes na Elektro foram transferidos à empresa Elektro Geração S.A. através da cisão ocorrida em 31 de outubro de 2005, dentro do processo de desverticalização
(vide nota 1.2).

17.3. Obrigações Especiais
Descrição
____________________________________________
Participação da União
Participação do consumidor
Doações e subvenções para investimentos
Total

31/12/2005
_________________
(3.465)
(155.826)
(101.193)
_________________
(260.484)
_________________
_________________

31/12/2004
_________________
(3.114)
(142.587)
(72.956)
_________________
(218.657)
_________________
_________________
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As obrigações especiais (contribuições dos consumidores), representam recursos pagos pelos consumidores e pela União à Sociedade, para
cobertura dos custos de conexão à rede de distribuição de energia.
A Elektro recebe doações e subvenções não vinculadas a qualquer retorno em favor dos repassadores desses recursos, que são destinadas a
investimentos no serviço público de distribuição de energia elétrica.
Eventuais compensações destas obrigações especiais dependem de 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 e, por este
motivo, o saldo desta conta está sendo apresentado como redutor do ativo imobilizado, em conformidade com o Manual de Contabilidade
do Serviço Público de Energia Elétrica. As obrigações especiais não estão sujeitas a atualização ou depreciação.
Em 31 de dezembro de 2005, o saldo de Obrigações especiais inclui o montante de R$ 13.525 referente a contribuição do consumidor para
o Programa de Universalização de acordo com o estabelecido na Lei 10.428 de 26 de abril de 2002 e Resolução ANEEL nº 223 de 29 de
abril de 2003. Esse montante deverá ser reembolsado pela Elektro até 2008, conforme previsto na Nota Técnica nº 073/2004-SRC/ANEEL de
21 de julho de 2004.

18. Fornecedores e Supridores de Energia Elétrica
Descrição
31/12/2005
31/12/2004
_______________________________________________________
_____________
______________
Supridores de energia elétrica			
Moeda nacional		
		Supridores
103.932
99.580
		PIS/COFINS supridores (vide nota 13)
5.605
		Encargos
de serviço de sistema - ESS
1.931
2.000
			
_____________
______________
		
111.468
101.580
Moeda estrangeira		
		Supridores - Furnas
44.154
54.082
		Variação cambial - Furnas
1.588
(1.146)
			
_____________
______________
			
45.742
52.936
_____________
______________
Total
157.210
154.516
			 supridores de energia elétrica
_____________
______________
Fornecedores			
Moeda nacional			
		Materiais
e serviços
36.901
28.725
			
_____________
______________
Total
36.901
28.725
			 fornecedores
_____________
______________
			
194.111
183.241
_____________
______________
			
_____________
______________

19. Tributos a Recolher
Tributos
a Recolher
31/12/2005
_______________________________________________________
_____________
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS
71.352
Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido
14.800
Contribuição financiamento da seguridade social - COFINS
16.182
Programa de integração social - PIS
3.520
Imposto de renda retido na fonte - IRRF
838
Impostos incidentes sobre ativos regulatórios (*):		
COFINS
13.084
PIS/PASEP
2.841
Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido
53.118
ISS
17
			 a recolher
_____________
Total
175.752
			
_____________
			
_____________
(*) Os impostos incidentes sobre ativos regulatórios referem-se ao reposicionamento tarifário de 2003 (vide nota 14).

31/12/2004
______________
60.222
13.473
11.683
2.540
658
8.272
2.526
49.313
35
______________
148.722
______________
______________
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20. Encargos do Consumidor

			
Quota para a reserva global de reversão - RGR
Quota para a conta de consumo de combustível - CCC
Quota para a conta de desenvolvimento energético - CDE
Encargos
de capacidade emergencial
			
Total
			
			

31/12/2005
_____________
1.779
641
6.780
2.561
_____________
11.761
_____________
_____________

31/12/2004
______________
2.377
10.524
5.171
4.287
______________
22.359
______________
______________

21. Provisão para Contingências
Periodicamente, a Administração da Sociedade revisa os questionamentos judiciais a que está sujeita e, baseada na opinião de seus assessores
legais, identifica a necessidade de revisão das provisões. Devido à dificuldade de classificação em relação ao prazo esperado de liquidação
das contingências, conservadoramente a Sociedade as mantém classificadas no passivo circulante.
As provisões refletem as perdas futuras prováveis e apresentam o seguinte saldo:
		
Provisões
________________________________
Cíveis, trabalhistas e regulatórias
Reajuste tarifário
Desapropriações
Fiscais:
- COFINS
- PIS
		- ICMS - Demanda
Total
		
		

Saldo em					
31/12/2004
Ingresso
Reversão
Atualização
Baixa
___________
__________
_________
___________
_________
26.932
20.537
(2.910)
178
(5.174)
5.624
1.634
1.284
					
56.743
6.818
11.041
1.290
28.437
3.979
___________
______________________________
_________130.411
21.821
(2.910)
12.265
(5.174)
___________
__________
_________
___________
_________
___________
__________
_________
___________
_________

Saldo em
31/12/2005
___________
39.563
5.624
2.918
63.561
12.331
32.416
___________
156.413
___________
___________

Cíveis, trabalhistas, regulatórias e desapropriações
Provisões para fazer frente, principalmente, à cobertura de processos cíveis, trabalhistas, regulatórios e de desapropriações decorrentes da
atividade operacional da Elektro.
Reajuste tarifário
Refere-se a provisões das ações contra reajustes de tarifas de fornecimento de energia elétrica, ocorridos durante períodos de congelamento
de preços em 1986 para consumidores industriais.
PIS/COFINS - Ampliação da base de cálculo
Refere-se ao questionamento do direito de recolher o PIS/COFINS nos termos previstos pela Lei Complementar nº 70/91, considerando a
incidência somente sobre o faturamento, excetuando-se as receitas financeiras de qualquer natureza.
Em 29 de setembro de 2004, a Sociedade obteve sentença desfavorável nesta demanda. A Sociedade protocolou, em 14 de outubro de 2004,
Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal (STF).
Em 18 de outubro de 2004, a Sociedade ajuizou medida cautelar perante o Tribunal Regional Federal (TRF) para assegurar efeito suspensivo
aos referidos recursos. Em 10 de novembro de 2004, foi publicada, no Diário Oficial do Estado, decisão favorável ao deferimento da liminar,
concedendo a referida suspensão.
Paralelamente, a Sociedade impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar, buscando o reconhecimento da não incidência do
COFINS sobre as variações cambiais de receitas oriundas de operações financeiras, antes da respectiva liquidação. Em 28 de outubro de
2004, a liminar foi obtida.
Tendo em vista que há controvérsia e que a discussão não foi julgada em esfera superior, a Sociedade mantém provisão de 100% dos valores
em discussão, sendo que em 29 de outubro de 2004, foi efetuado depósito judicial no valor de R$ 24.906, cujo valor atualizado em 31 de
dezembro de 2005 totalizava R$ 30.208, classificados no ativo realizável a longo prazo.
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ICMS - Demanda
Refere-se à discussão sobre a definição da base de cálculo do ICMS sobre o fornecimento de energia nos termos dos contratos firmados pela
Sociedade com seus clientes do Grupo A, através dos quais se garante a disponibilidade para o fornecimento de certo volume de demanda,
ainda que o nível contratado não venha a ser efetivamente fornecido (demanda contratada x demanda medida).
Em 6 de dezembro de 2004, a Elektro recebeu Auto de Infração referente ao período de julho de 1998 a abril de 2004. O valor contabilizado,
em 31 de dezembro de 2005, é de R$ 32.416, sendo R$ 19.939 referente ao principal e R$ 12.477 de variação monetária.
A Sociedade protocolou Recurso Administrativo na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em 11 de janeiro de 2005, contestando
os termos da referida autuação.

22. Provisão Programas de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica e Pesquisa e Desenvolvimento
O contrato de concessão, firmado pelas empresas concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica com a ANEEL,
estabelece a obrigação em aplicar anualmente o montante de, no mínimo, 1% de sua receita operacional líquida, em ações que tenham por
objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica e desenvolvimento tecnológico do setor elétrico. Este montante engloba os valores a serem
recolhidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - FNDCT e para a Empresa de Pesquisa Energética - EPE.
Em 31 de dezembro de 2005, a Elektro reconheceu uma provisão, no valor de R$ 54.063, referente à mudança da forma de contabilização
dessas despesas. Anteriormente, as despesas incorridas eram contabilizadas quando da aplicação nos projetos aprovados pela ANEEL para
este fim. O novo critério reconhece esta obrigação quando da apuração da receita operacional líquida dentro do período de competência.
Este entendimento está de acordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 176, de 28 de novembro de 2005.
Os valores compreendidos nesta provisão referentes a exercícios anteriores a 2005, no total de R$ 17.596 foram reconhecidos a débito do patrimônio
líquido, líquido dos efeitos fiscais, como ajuste de exercícios anteriores (vide nota 28.5), e o valor referente ao exercício de 2005, no total de R$ 27.403,
foi reconhecido como outras despesas operacionais (vide nota 34), conforme Comunicado Técnico IBRACON 03/06, de 23 de janeiro de 2006.
A composição dos valores provisionados por período de faturamento e ciclo de realização estão demonstradas a seguir:
		
Ciclo de
Valor
Período de Faturamento
Realização
Provisionado
______________________________________________________
________________
_______________
Referente aos exercícios anteriores a 2005		
out/03 a set/04
2004/2005
20.379
out/04 a dez/04
2005/2006
6.281
			
_______________
			
26.660
Referente ao exercício de 2005			
jan/05 a set/05
2005/2006
19.989
out/05 a dez/05
2006/2007
7.414
			
_______________
			
27.403
_______________
Total provisionado		
54.063
			
_______________
			
_______________
			

23. Outros Passivos Circulantes

Descrição
______________________________________________________
Consumidores - contas recebidas a maior
Fundação CESP
Taxa de fiscalização - ANEEL
Provisão para tarifa bancária
Adiantamentos em obras de clientes
Financiadora de estudos e projetos - FINEP
Repasse do seguro residencial
Entidades seguradoras
Repasse de contribuição de serviço de iluminação pública
ISS - Prefeituras diversas
Outros
		
Total
		
		

31/12/2005
________________
849
4.396
587
1.310
225
438
1.265
76
2.676
460
1.163
________________
13.445
________________
________________

31/12/2004
_______________
889
4.031
370
1.060
587
386
600
373
2.733
302
475
_______________
11.806
_______________
_______________
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24. Debêntures

			
Ciculante			
		
____________________________________________________
______
31/12/2005 		
31/12/2004		
		
__________
___________________________________________
Debêntures
Encargos
Encargos
Principal
Total
_____________________________
__________
___________
___________
___________
1ª Emissão - 01/05/2000					
Série única
1.597
21.875
23.473
2ª Emissão - 01/09/2005 					
1ª Série
13.925
2ª Série
11.937
11.937
		3ª Série
__________
_________________________________Total
37.799
1.597
21.875
23.473
		
__________
___________
___________
___________
		
__________
___________
___________
___________

Longo Prazo
___________
31/12/2005
___________
Principal
___________
376.724
187.500
187.500
___________
751.724
___________
___________

A 1ª emissão de debêntures da Sociedade, aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários, em 3 de outubro de 2000, sob o registro nº CVM/
SER/DEB-2000/026, foi integralmente quitada em 10 de maio de 2005, data de vencimento, com o pagamento final dos juros e do principal,
no montante de R$ 24.944. Nesta mesma data, o saldo de 5.050 debêntures que permanecia em tesouraria foi cancelado.
A 2ª emissão de debêntures da Sociedade foi aprovada pelas Assembléias Gerais Extraordinárias (AGEs) realizadas em 31 de agosto de 2005
e em 7 de outubro de 2005 e pela Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de outubro de 2005, que ratificou as taxas finais
de remuneração aplicáveis às debêntures, após a realização do processo de “bookbuilding” junto ao mercado de capitais. Para efeitos legais,
a data de emissão foi fixada em 1º de setembro de 2005, e o ingresso dos recursos ocorreu em 24 de outubro de 2005. As debêntures têm
prazo de 6 anos, com vencimento em 1º de setembro de 2011, e suas características gerais são:
Tipo: simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações.
Espécie: quirografária com garantia adicional de cessão fiduciária de direitos creditórios da Sociedade.
Valor: R$ 750 milhões.
Valor Nominal: R$ 10.000,00 por debênture.
Séries: 3 (três).
Quantidade: 1ª Série:
37.500
2ª Série:
18.750
3ª Série:
18.750
Remuneração:
1ª Série:
IGP-M + 11,80% a.a.
2ª Série:
CDI + 1,65% a.a.
3ª Série:
CDI + 1,65% a.a.
Pagamentos dos Juros: 1ª Série:
anual a partir de 1º de setembro de 2006
2ª Série:
semestral a partir de 1º março de 2006
3ª Série:
semestral a partir de 1º março de 2006
Amortização do principal para as 3 séries: 33,33% em 1º de setembro de 2009
33,33% em 1º de setembro de 2010
33,34% em 1º de setembro de 2011
Garantia Adicional: por meio do Contrato de Cessão Fiduciária, celebrado entre a Elektro, o Agente Fiduciário e o Banco Itaú S/A.,
na qualidade de Banco Mandatário, em observância ao disposto no artigo 66-B da Lei nº 4.728/65, com a nova redação
dada pelo artigo 55 da Lei nº 10.931/04.
Condições Restritivas (covenants):
A 2ª emissão de debêntures contém cláusulas restritivas no que diz respeito ao seu vencimento antecipado, que requerem o cumprimento de
determinados índices financeiros, conforme Cláusula 8.1, alíneas (n), (o), (p), (q) e (r) da escritura de emissão, as quais são resumidas como
segue:
(n) manter distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio inferior ou igual a 110% do lucro líquido ajustado após
dedução da reserva legal de 5%;
(o) manter índice inferior ou igual a 0,80 na relação entre o endividamento financeiro líquido e o patrimônio líquido, por prazo igual ou
superior a 12 meses;
(p) manter índice inferior ou igual a 2,5 na relação entre o endividamento financeiro líquido e o EBITDA, por prazo igual ou superior a 12
meses;
(q) manter índice inferior ou igual a 0,30 na relação entre o endividamento financeiro de curto prazo e o endividamento financeiro total,
por prazo igual ou superior a 12 meses;
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(r) manter índice superior ou igual a 2,5 para o exercício de 2005, e superior ou igual a 3,0, para os demais exercícios, na relação entre o
EBITDA e as despesas financeiras líquidas, por prazo igual ou superior a 12 meses.
A Cláusula 8.4. da escritura da 2ª emissão de debêntures prevê que durante o primeiro ano após o início da distribuição das debêntures,
o EBITDA e as despesas financeiras líquidas, considerados na alínea (r) da Cláusula 8.1. acima, deverão refletir aqueles valores incorridos
entre a data da distribuição das debêntures e o encerramento dos respectivos trimestres de apuração. Nos anos subseqüentes, esses cálculos
serão baseados nos últimos 4 (quatro) trimestres.
A tabela a seguir apresenta os valores destes indicadores, ao fim do exercício de 2005, demonstrando o cumprimento de todas as condições
restritivas:
Cláusula VIII		
Itens
Indicadores Financeiros
___________
_____________________________________________________
(n)
Pagamento de Dividendos sobre o Lucro Líquido Ajustado
(o)
Dívida Líquida/Patrimônio Líquido
(p)
Dívida Líquida/EBITDA
(q)
Dívida de Curto Prazo/Dívida Total
(r)
EBITDA/Despesas Financeiras Líquidas
		

Condição exigida na
Escritura de Emissão
_________________________
<= 110%
<= 0,80
<= 2,5
<= 0,30
>= 2,5 em 2005 e
>= 3,0 nos próximos anos

Apurado em
31/12/2005
___________
100%
0,39
0,53
0,04
99,32

De acordo com a escritura da 2ª emissão de debêntures da Sociedade, o “EBITDA” é definido como segue:
Representado pelo somatório do resultado antes de deduzidos: (i) o imposto de renda e contribuição social; (ii) a depreciação e as amortizações;
inclusive a amortização do ágio pago na aquisição da Elektro; (iii) as despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras; (iv) os resultados
de participações societárias; e (v) o resultado não operacional.
A íntegra dos termos e das condições da distribuição pública da segunda emissão de debêntures está disponível no website da Elektro:
www.elektro.com.br.

25. Empréstimos e Financiamentos

Circulante 				
Longo Prazo
							
___________________________________________________
___ ___________________________________
				
31/12/2005		
31/12/2004		
31/12/2004
			
____________________
______ ______________
_____________ 31/12/2005		
________ __________________________
Principal ________
Encargos _______
Total ________
Principal ________
Encargos _______
Total ________
Principal ________
Principal ________
Encargos _______
Total
			
________
Moeda Nacional										
BNDES 											
		 Finame (*)
32
32
		 Finem I (*)
31.601
139 31.740
33.280
280 33.560
30.507
- 30.507
		 Finem II (*)
7.590
307
7.897
53.132
		 Racionamento/Parcela A (**)
61.163
30.196 91.359
5.302
3.343
8.645
		 CVA (***)
20.665
175 20.840
73.437
814 74.251
24.479
- 24.479
Eletrobrás 											
		 Luz do Campo
420
420
420
420
350
770
770
		 Reluz
7.114
7.114
3.686
3.686
2.372
4.914
4.914
		 Luz para Todos
72 ________- _______
72 ________- ________
1 _______
1 ________
4.626 ________
4.442 ________- _______
4.442
			
________
Total
67.462 ________
621 _______
68.083 ________
172.018 ________
31.291 203.309
60.480 ________
70.414 ________
3.343 _______
73.757
			
________
________
_______
________
________
_______ ________
________
________
________
_______
			
________
_______
(*) Repasses efetuados por instituições financeiras, agentes do BNDES.
(**) Empréstimo Emergencial do BNDES, referente aos itens da Parcela A (vide nota 11.1).
(***) Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica do BNDES, relacionado à Portaria 116 da ANEEL (vide
nota 11.2).

Vencimento do principal e encargos a longo prazo
_____________________________________________________________
Ano
31/12/2005 ______________
31/12/2004
_________________________
_______________
2006
67.438
2007
18.372
2.081
2008
15.650
503
2009
15.650
503
2010
8.060
503
2.748 ______________
2.729
		Após 2010
_______________
60.480 ______________
73.757
		
_______________
		Total
_______________
______________
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Os encargos, garantias e condições gerais dos empréstimos e financiamentos são demonstrados a seguir:
Condições Contratuais
Tipo
Garantias
________________________
_____________________________________________________________
BNDES		
Finame
Alienação fiduciária
Finem I
Vinculação das receitas provenientes de venda de energia
Finem II
Vinculação das receitas provenientes de venda de energia e aplicação
		
financeira caucionada
Racionamento/Parcela A
Caução de depósitos provenientes de venda de energia
CVA
Caução de depósitos provenientes de venda de energia
Eletrobrás
Luz do Campo
Reluz
Luz para Todos

Condições Gerais
___________________

Carta de Fiança
Carta de Fiança
Carta de Fiança

TJLP + 3,20% a.a.
TJLP + 4,35% a.a.
TJLP + 6,00% a.a.
SELIC + 1,0% a.a.
SELIC + 1,0% a.a.

RGR + 5,0% a.a. (*)
RGR + 5,0% a.a. (*)
RGR + 5,0% a.a. (*)

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

Em conexão com o processo de Reestruturação Financeira, em 04 de julho de 2005, foi contratado empréstimo-ponte no valor de R$ 500.000,
sendo seu pagamento realizado em 24 de outubro de 2005, data em que ocorreu o ingresso dos recursos das debêntures (vide nota 4c).
Os indexadores referentes às obrigações por empréstimos e financiamentos apresentaram as seguintes variações acumuladas no período:

Índices
____________________________________________________
Desvalorização/(valorização) do Real frente ao dólar
IGP-M
TR
IGP-DI
TJLP
SELIC
CDI
Custo atuarial (*)

Variação % acumulada
nos períodos
_____________________
___________
31/12/2005
31/12/2004
______________
_____________
(11,82)
(8,13)
1,21
12,41
2,83
1,82
1,22
12,14
9,75
9,81
19,05
16,24
19,00
16,17
7,79
18,86

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

26. Dívidas com Pessoas Ligadas
			
Circulante			
Longo Prazo
		
_______________________
_______________________________________________________________________
31/12/2005 _________
31/12/2004		
31/12/2005		
31/12/2004
		
_________
___________________________
_ ______________________________
Credores
Encargos _________
Encargos ________
Principal ________
Encargos _______
Total __________
Principal ________
Encargos _________
Total
__________________________________________
_________
Moeda Nacional								
ETB - Energia Total do Brasil Ltda.
88
87
39.684
7.572 47.256
39.210
7.572
46.782
Moeda Estrangeira - US$								
Prisma Energy Brazil Finance Ltd.
2.255
491.993 158.741 650.734
ETB - Energia Total do Brasil Ltda. (I)
379
82.570
28.246 110.816
EPC - Empresa Paranaense
Comercializadora Ltda.
367
80.104
27.401 107.505
Prisma Energy Investimentos Energéticos Ltda.
41
8.933
3.056
11.989
1.508 ________- ________- _______- __________
565.627 ________
85.826 _________
651.453
		ETB - Energia Total do Brasil Ltda. (II)
_________- _________
4.550 ________- ________- _______- __________
1.229.227 ________
303.270 _________
1.532.497
		
_________- _________
Total
88
4.637
39.684
7.572
47.256
1.268.437
310.842
1.579.279
		
_________
_________
________
________
_______
__________
________
_________
		
_________ _________ ________ ________ _______ __________ ________ _________
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Vencimentos do principal e encargos a longo prazo - R$ mil
_________________________________________________________________________________________
Ano
31/12/2005 ____________
31/12/2004
_______________________________________________
________________
2006

-

106.005

2007

47.256

999.491

2008

-

118.446

2009

-

118.446

2010

-

118.446

________________47.256
________________
________________

118.445
____________
1.579.279
____________
____________

após 2010
			
Total
			
			
Condições Contratuais:

Credores
Condições Gerais
_______________________________________________
__________________________
Moeda Nacional
		 ETB - Energia Total do Brasil Ltda.

IGP-M + 10% a.a.

Moeda Estrangeira - US$
		 Prisma Energy Brazil Finance Ltd.

Variação cambial + 15% a.a.

		 EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda.

Variação cambial + 15% a.a.

		 Prisma Energy Inv. Energéticos Ltda.

Variação cambial + 15% a.a.

		 ETB - Energia Total do Brasil Ltda. (I)

Variação cambial + 15% a.a.

		 ETB - Energia Total do Brasil Ltda. (II)

Variação cambial + 12% a.a.

A variação cambial mencionada acima refere-se a variação do dólar norte-americano.

Em conexão com o processo de Reestruturação Financeira, foram realizadas as seguintes movimentações nas dívidas com pessoas ligadas:
- Pagamento antecipado da obrigação de US$ 213.000 para a ETB - Energia Total do Brasil Ltda. em três parcelas:
I. 1ª parcela do principal, paga em 08 de julho de 2005, no valor de R$ 335.609, equivalente a US$ 142.000;
II. 2ª parcela do principal, paga em 12 de julho de 2005, no valor de R$ 165.639, equivalente a US$ 71.082 e juros incorridos de 23 de
junho de 2005 a 12 de julho de 2005, no valor de R$ 2.704, equivalente US$ 1.160;
III. 3ª parcela do principal, paga em 18 de julho de 2005, no valor de R$ 20, equivalente a US$ 9 e o pagamento, em 01 de novembro de
2005, de juros diferidos no valor de R$ 72.834 equivalente a US$ 32.333.
- Em 25 de julho de 2005, conversão de dívida em capital na Elektro, equivalente ao principal de US$ 250.000, com a Prisma Energy Brasil
Finance Ltd. no montante de R$ 594.025.

27. Contas a Pagar - Acionistas
Em julho de 2005, foi capitalizado o saldo de R$ 517.258, devido aos acionistas controladores, referentes ao desdobramento do resgate de
ações de emissão da Sociedade, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 3 de janeiro de 2001. As obrigações devidas
aos acionistas minoritários, foram integralmente pagas. O saldo remanescente é devido aos acionistas minoritários que não se credenciaram
para receber os respectivos pagamentos.
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28. Patrimônio Líquido
28.1. Capital Social
O capital social subscrito e integralizado é assim composto em 31 de dezembro de 2005:
Composição Acionária em 31/12/2005
_______________________________________________________________________________________________________________________
_
Acionista		
Ordinárias
Preferenciais
Total
_____________________________________________		
__________________
__________________
__________________
Prisma Energy Investimentos Energéticos Ltda.		
13.158.443.300
13.158.443.300
EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda.		
118.620.960.790
118.620.960.790
ETB - Energia Total do Brasil Ltda.		
51.929.216.657
69.070.938.437
121.000.155.094
Prisma Energy Brazil Finance Ltd.		
133.488.764.045
133.488.764.045
Demais acionistas		
53.323.871
1.196.883.817
1.250.207.688
Ações em tesouraria		
13.777
13.777
		
____________________________________
__________________
Total		
183.761.944.618
203.756.600.076
387.518.544.694
		
__________________
__________________
__________________
		
__________________
__________________
__________________
Em 25 de julho de 2005, conforme aprovado em AGE e previamente aprovado pela ANEEL em conexão com o processo de Reestruturação
Financeira, a Elektro realizou as seguintes operações:
a) A absorção de prejuízos acumulados apurados até 31 de dezembro de 2004, no valor de R$ 624.534, com reserva de capital e capital,
nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76;
b) O aumento do capital e constituição de reserva de capital no montante total de R$ 1.111.283, assim composto:
• R$ 594.025, equivalente a US$ 250.000, integralizado mediante a capitalização de créditos detidos pela PEBFL contra a Sociedade; e
• R$ 517.258, integralizados pela ETB, EPC e PEIE, mediante a capitalização de créditos detidos contra a Sociedade, relativos ao saldo a
pagar da operação de resgate de ações aprovada na AGE da Sociedade, realizada em 03 de janeiro de 2001.
O preço de emissão e de subscrição das novas ações emitidas pela Sociedade em decorrência do referido aumento de capital, bem como
os critérios para sua determinação foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração (RCA) realizada em 27 de junho de 2005
e pela AGE realizada em 25 de julho de 2005, nos seguintes termos:
• O preço de emissão e de subscrição foi de R$ 4,45 por lote de mil ações, dos quais R$ 2,07 foram destinados à formação de reserva de
capital, conforme previsto no artigo 14, parágrafo único da Lei nº 6.404/76. O preço de emissão e subscrição foi fixado com base no
valor patrimonial da ação, apresentado no balanço patrimonial apurado em 31 de maio de 2005, tendo em vista que a emissão de ações
foi realizada para fins de Reestruturação Financeira da Elektro, mediante a capitalização de créditos líquidos e certos, detidos contra a
mesma e devidamente refletidos os valores contábeis em suas demonstrações financeiras, conforme previsto no inciso II, do parágrafo
1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, com redação dada pela Lei nº 9.457/97;
• A quantidade de 112.377.007.216 de ações ordinárias e 137.349.675.487 de ações preferenciais emitidas, todas escriturais e sem valor
nominal, foi aprovada em AGE, após a determinação do efetivo valor, em reais, da dívida denominada em dólar norte-americano, com
a qual parte do aumento de capital foi integralizado. A dívida foi convertida pela taxa de câmbio de R$ 2,3761 por US$ 1,00, divulgada
pelo Banco Central (PTAX-800, opção 5, venda) do último dia útil imediatamente anterior à data da AGE.
c) Constituição de provisão, no montante de R$ 469.073, para ajuste do ágio (fundamentado em expectativa de resultados futuros), resultante
da incorporação da Terraço Participações Ltda., em 1998, nos termos das Instruções CVM nº 319/99 e nº 349/01, em contrapartida de
reserva de capital.
Após a conclusão da capitalização da Elektro, descrita no item (b) acima, o controle acionário da empresa permaneceu sendo exercido
pela EPC, a qual é controlada indiretamente pela Prisma Energy. Após a referida capitalização, a PEBFL passou a ser acionista da Sociedade,
detendo somente ações preferenciais equivalentes a 34,45% do capital social da Sociedade.
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 171 da Lei nº 6.404/76, foi assegurado aos demais acionistas minoritários o direito de preferência para
a subscrição de ações no aumento de capital aprovado, o qual poderia ser exercido no prazo de trinta dias corridos, contados a partir de
26 de julho de 2005.
As importâncias pagas pelos acionistas minoritários que, durante este período, exerceram o direito de preferência, foram entregues diretamente
à ETB que, em contrapartida, transferiu a esses acionistas, as respectivas ações de emissão da Elektro.
As 13.777 ações preferenciais, no total de R$ 49,60, que estão em tesouraria referem-se às ações que pertenciam aos acionistas da Elektro
que exerceram o direito de retirada, concedido durante o período de 4 de novembro de 2005 a 3 de dezembro de 2005, por ocasião da
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cisão parcial da Sociedade, no bojo do processo de desverticalização e criação da nova empresa Elektro Geração S.A., conforme art. 137
da Lei nº 6.404/76.
O pagamento aos acionistas dissidentes do reembolso de suas ações, no valor total de R$ 49,60, foi efetuado em 15 de dezembro de 2005,
mediante crédito em conta corrente.
Em 16 de fevereiro de 2006, a Elektro publicou Aviso aos Acionistas, concedendo aos acionistas minoritários, que exerceram o direito de
preferência no aumento de capital aprovado na AGE de 25 de julho de 2005, o direito de estender sua preferência, uma única vez e na
proporção de suas respectivas participações, sobre a parcela de ações oferecida aos acionistas minoritários que não exerceram o direito de
preferência à época.

28.2. Reserva de Capital
O valor de R$ 50.539 é composto: (i) pela capitalização do valor do contas a pagar a acionistas (resgate de ações), no valor de R$ 240.764
(vide nota 27); (ii) pela capitalização da dívida com pessoas ligadas, no valor de R$ 276.495 (vide nota 26); (iii) pela aplicação em incentivos
fiscais no valor de R$ 2.353; e (iv) pela dedução da constituição de provisão, no valor de R$ 469.073, conforme as Instruções CVM nº
319/1999 e nº 349/2001, sobre a parcela do ágio incorporado (vide nota 16).

28.3. Reserva de Lucro
É composta pela reserva legal no valor de R$ 32.037, constituída pela destinação de 5% do valor do lucro líquido do exercício, conforme Lei
nº 6.404/76, após a dedução do ajuste de exercícios anteriores mencionados na nota 22.

28.4. Lucros (Prejuízos) Acumulados
Os prejuízos acumulados apurados até 31 de dezembro de 2004, no valor de R$ 624.534, foram absorvidos com a utilização da reserva de
capital e capital, nos termos do artigo 173, da Lei nº 6.404/76.

28.5. Ajuste de Exercícios Anteriores
Ajuste referente à mudança da forma de reconhecimento das despesas com projetos de eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento,
conforme Comunicado Técnico IBRACON 03/06 (vide nota 22). O valor reconhecido a débito no patrimônio líquido, no montante de
R$ 17.596, encontra-se líquido dos efeitos fiscais.

28.6. Destinação do Lucro Líquido do Exercício
É previsto no Estatuto Social que as ações ordinárias e preferenciais, sem valor nominal, têm direitos a dividendos mínimos obrigatórios de
25% do lucro líquido ajustado, nos termos do inciso I, do art. 202 da Lei nº 6.404/76. O dividendo proposto pela Administração da Elektro,
a ser submetido à Assembléia Geral Ordinária, é como segue:
					
Lucro líquido do exercício		
Absorção
ajuste exercício anterior		
					
					
Reserva Legal 5%			
					
Lucro líquido ajustado			
Dividendos propostos			
					
Saldo			
					
					

R$ mil
____________
658.325
(17.596)
____________
640.729
(32.037)
____________
608.692
(608.692)
____________
________________________

O Estatuto Social prevê que as ações preferenciais não possuem direito a voto, que têm prioridade no reembolso do capital e o direito de
receber dividendos no mínimo 10% maiores do que os atribuídos às ações ordinárias.
Os dividendos foram consignados nas Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2005, como proposta da Administração para
aprovação em Assembléia Geral Ordinária dos acionistas, e são demonstradas como segue:
Ações
_______________________________________________________
Tipo
Quantidade
_______________________
_______________________
Preferenciais
203.756.600.076
Ordinárias
183.761.944.618
_______________________
Total
387.518.544.694
_______________________
_______________________

Dividendos Propostos
_______________________________________________________
R$ mil
R$ por lote de mil ações
_______________________
_______________________
334.468
1,641508032
274.224
1,492280029
_______________________
608.692
_______________________
_______________________
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29. Fornecimento e Suprimento de Energia Elétrica e Outras Receitas
MWh (*)
				
____________________________
Descrição		
31/12/2005
31/12/2004
_____________________________________________________		
____________
____________
Fornecimento				
Residencial		
2.961.826
2.792.928
Industrial		
3.287.708
3.884.307
Comercial		
1.307.750
1.208.142
Rural		
742.251
687.440
Poder Público		
230.358
218.633
Iluminação Pública		
363.512
372.531
Serviço Público		
406.763
705.796
				
____________
____________
				
9.300.168
9.869.777
Suprimento
CCEE		
154.377
26.189
Receita do reposionamento tarifário		
Encargos de capacidade emergencial		
Receita uso do sistema		
Outras
receitas		
				
________________________				
________________________Total		
9.454.545
9.895.966
				
____________
____________
				
____________
____________

R$ mil
___________________________
31/12/2005 ____________
31/12/2004
____________
1.227.853
863.119
493.417
157.714
85.605
84.804
104.296
____________
3.016.808

999.814
800.671
405.993
132.990
71.934
77.675
120.374
____________
2.609.451

5.076
15.676
58.532
233.295
50.541
____________
358.044
____________
3.379.928
____________
____________

376
97.792
90.964
105.642
25.415
____________
319.813
____________
2.929.640
____________
____________

(*) Informação não examinada pelos auditores independentes.

30. Gastos com Pessoal
Descrição		
______________________________________________________		
Remunerações		
Encargos sociais		
Auxílio-alimentação		
Assistência médica e outros benefícios		
Ajuste cálculo atuarial deliberação CVM nº 371/01		
Incentivo à aposentadoria e plano de demissão voluntária		
Indenização trabalhista		
Previdência privada		
Outros		
(-)
Transferências para imobilização em curso		
				
Total
				
				

31/12/2005
____________
98.840
36.344
8.182
6.974
(197)
1.129
8.862
18.358
(30.688)
____________
147.804
____________
____________

31/12/2004
____________
83.986
30.652
8.352
5.867
518
110
1.257
9.652
13.711
(27.063)
____________
127.042
____________
____________

Custo da operação		
Despesas com vendas		
Despesas
gerais administrativas		
				
Total		
				
				

111.785
2.982
33.037
____________
147.804
____________
____________

95.259
3.752
28.031
____________
127.042
____________
____________

31/12/2005
____________
101.698
(79.713)
____________
21.985
____________
____________

31/12/2004
____________
65.423
(47.241)
____________
18.182
____________
____________

20.244
148
1.593
____________
21.985
____________
____________

16.882
169
1.131
____________
18.182
____________
____________

31. Gastos com Materiais
Descrição		
______________________________________________________		
Materiais e equipamentos
(-) Transferências para imobilização em curso
				
Total		
				
				
Custo da operação		
Despesas com vendas		
Despesas gerais administrativas		
				
Total		
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32. Gastos com Serviços de Terceiros
Descrição		
______________________________________________________		
Serviços de terceiros
(-) Transferências para imobilização em curso
				
Total
				
				
Custo da operação		
Despesas com vendas		
Despesas
gerais administrativas		
				
Total		
				
				

31/12/2005
____________
153.966
(67.520)
____________
86.446
____________
____________

31/12/2004
____________
128.711
(55.281)
____________
73.430
____________
____________

60.381
6.788
19.277
____________
86.446
____________
____________

48.792
8.859
15.779
____________
73.430
____________
____________

				
MWh (*)
____________________________
Descrição		
31/12/2005
31/12/2004
__________________________________________________________
____________
____________
Supridores de Energia				
CESP Companhia Energética de São Paulo
1.467.800
5.055.438
Cia. de Geração de Energia Elétrica Tietê
498.764
910.608
Duke Energy International Geração Paranapanema S.A.
387.660
711.434
Furnas Centrais Elétricas S.A. (**)
3.159.427
3.109.864
Contratos bilaterais
495.467
1.178.315
Contrato de compra de energia no ambiente regulado - CCEAR		
4.626.888
Uso do transporte de energia
Outras
4.770
218.534
				
____________
____________
			
10.640.776
11.184.193
				
____________
____________
				
____________
____________

R$ mil
___________________________
31/12/2005 ____________
31/12/2004
____________
113.621
36.024
27.884
276.650
58.820
266.071
12.065
2.178
____________
793.313
____________
____________

331.865
59.643
47.100
293.356
126.394
7.753
4.905
____________
871.016
____________
____________

ONS - uso da rede básica
CTEEP - Encargos de conexão
Encargos de serviços do sistema - ESS
Constituição de CVA (ativa) passiva
Amortização CVA
				
Total
				
				

242.773
20.904
6.711
31.844
26.576
____________
1.122.121
____________
____________

207.007
50.505
5.474
(7.937)
11.582
____________
1.137.647
____________
____________

33. Energia Comprada para Revenda

____________10.640.776
____________
____________

____________11.184.193
____________
____________

(*) Informação não examinada pelos auditores independentes.
(**) Contrato de repasse de energia de Itaipu Binacional e tarifa de transporte.

Em 2005, os Contratos Iniciais de Energia Elétrica foram reduzidos para o patamar de 25% do valor inicial, sendo este o último ano em
que tais contratos estiveram em vigor. Essa redução vem sendo suprida por contratos de compra de energia no ambiente regulado (CCEAR),
advindos dos leilões de energia regulados pelo governo federal, particularmente aquele realizado em dezembro de 2004, que resultou em
contratos de compra, por parte da Elektro, com início de suprimento em 2005, 2006 e 2007, com duração de 8 anos.
A Elektro adquiriu 66.025 GWh nos leilões realizados em dezembro de 2004 e abril de 2005 (informações não examinadas pelos auditores
independentes):
• No leilão de dezembro de 2004 foram contratados 62.362 GWh de 12 empresas de geração, distribuídos como segue:
- 36.348 GWh para o fornecimento no período de 2005 a 2012 - Tarifa média de R$ 57,51/MWh;
- 23.351 GWh para o fornecimento no período de 2006 a 2013 - Tarifa média de R$ 67,33/MWh;
- 2.663 GWh para o fornecimento no período de 2007 a 2014 - Tarifa média de R$ 75,46/MWh.
• No leilão realizado em 2 de abril de 2005, a Elektro contratou 3.663 GWh para o período de 2008 a 2015, com tarifa média de
R$ 83,13/MWh.
Além disso, a partir de janeiro de 2005, a quota-parte da Sociedade na energia de Itaipu foi revista, passando de 4,297% para 4,390%.
Isto significou um aumento de 47 GWh na energia vinculada de Itaipu para a Elektro.
A revisão da potência contratada e da energia vinculada de Itaipu para o ano de 2005, determinada pela ANEEL através da Resolução
Normativa nº 159/2005, que revogou a Resolução Normativa nº 128/2004, representou um aumento de 2,3 GWh na energia de Itaipu
destinada à Elektro.
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Atualmente, a energia comprada de Itaipu representa 30% do total da compra de energia realizada pela Elektro. Em 1º de outubro de 2005,
a ANEEL homologou o reajuste de 12,1% para a tarifa de Itaipu, denominada em dólar norte-americano.
Foi publicada em 20 de julho de 2005, a Resolução Normativa ANEEL nº 161/2005, que aprova as Regras de Comercialização de Energia
Elétrica referentes ao Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD). Esse mecanismo permite que as distribuidoras com excesso
de contratos de energia possam disponibilizar energia para as distribuidoras que se predisponham a absorver parte dessa sobra. A Elektro,
através deste mecanismo de compensação, contratou 131,4 GWh, a um preço médio de R$ 57,51/MWh, para o período de 8 anos.
Como resultado da aplicação do MCSD em agosto e setembro de 2005, retroativo a janeiro de 2005, a Elektro recebeu 1.792 GWh pelo período
de suprimento de janeiro de 2005 a dezembro de 2014. Desse montante, 86,5 GWh referem-se ao período de janeiro a dezembro de 2005.
Em 11 de outubro de 2005, foram efetuados os leilões de energia denominada “velha”, para início de suprimento em 2006 e 2009, tendo a
Elektro contratado 415 GWh, para início de suprimento em janeiro de 2009, com 8 anos de duração, a uma tarifa média de R$ 94,91/MWh.
Em dezembro de 2005, foi realizado o 1º leilão de energia denominada “nova”, resultando em contratos de compra com períodos de
suprimento iniciando em 2008, 2009 e 2010, com prazos de suprimento de 15 anos (para termoelétricas) e 30 anos (para hidroelétricas).
Para os primeiros 15 anos, contando a partir de 2008, a Elektro adquiriu 14.804 GWh (10.447 GWh para termoelétricas e 4.357 GWh para
hidroelétricas), a um preço médio de R$ 86,23/MWh (custo médio considerando a receita fixa das termoelétricas).
Pelo Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, foi assegurado o repasse integral, às tarifas de energia elétrica, dos custos de compra de energia
e do eventual excesso de contratos, até o limite de 103% do mercado verificado. Em 31 de dezembro de 2005, o excesso contabilizado foi
de R$ 5.984, registrado na conta de compensação de variações dos valores dos itens da parcela A - CVA (vide nota 11).

34. Outros Custos da Operação - Outros/Outras Despesas Operacionais
A composição das outras despesas é a seguinte:
Descrição		
_____________________________________________________________
Despesas com arrecadação bancária		
Taxa de fiscalização ANEEL		
Seguros		
Aluguéis		
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 		
Taxas e contribuições 		
Despesas com viagens 		
Propaganda e publicidade (*)		
Telefonia e telecomunicações		
Software		
Amortização custos racionamento IRT-2003 		
Provisão programa de eficiência energética (vide nota 22)
Provisões cíveis, trabalhistas e outras (vide nota 21)
Diversas		
				
Total		
				
				

31/12/2005
____________
15.200
5.522
2.039
7.373
37.451
2.190
5.516
15.741
13.495
5.945
27.403
17.627
17.267
____________
172.769
____________
____________

31/12/2004
____________
14.655
3.907
1.577
5.150
20.919
2.213
5.859
6.021
12.337
4.163
6.557
12.286
9.352
____________
104.996
____________
____________

Custo da operação		
Outras despesas operacionais 		
				
Total		
				
				

73.456
99.313
____________
172.769
____________
____________

46.448
58.548
____________
104.996
____________
____________

(*) Os gastos com propaganda e publicidade compreendem, principalmente, a utilização de benefícios fiscais, aplicados em projetos desenvolvidos pela Sociedade (Lei Rouanet) e doações
às Prefeituras (Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente).
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35. Resultado Financeiro
Descrição		
31/12/2005
_____________________________________________________________
____________
Receita financeira
Aplicações financeiras
53.655
Encargos sobre conta de energia elétrica em atraso
34.795
Variação monetária:
		
		 Recuperação das perdas de receita decorrentes do racionamento
12.007
		 Conta de compensação de variação de itens da parcela A - CVA
35.309
		 Energia livre
11.885
		 Outras
10.488
				
____________
				
69.689
Variação cambial:
		
		 Principal
175.182
		 Juros
48.748
		 Energia comprada
7.845
		 Aplicação financeira - hedge
1
				
____________
				
231.776
Outras receitas
19.942
				
____________
Total de receitas financeiras
409.857
Despesas financeiras		
CPMF
(23.146)
COFINS
PIS
Juros sobre empréstimos com terceiros
(60.808)
Variação monetária:
		
		 Principal - terceiros
(3.204)
		 Principal - pessoas ligadas
(1.347)
		 Energia livre
(11.857)
		 ICMS - Demanda (vide nota 21)
(3.559)
		 Outras
(10.492)
				
____________
				
(30.459)
Variação cambial:
		
		 Principal
(41.249)
		 Juros
(12.475)
		 Energia comprada
(10.017)
		 Aplicações financeiras
(67.997)
				
____________
			
Juros sobre empréstimos com pessoas ligadas
Juros sobre debêntures
Outras despesas
				
Subtotal de despesas financeiras
		 Transferência para o imobilizado em curso
		
(-) Amortização da variação cambial diferida de 2001
				
Total de despesas financeiras
				
Resultado financeiro líquido
				
				

(131.738)
(92.636)
(38.788)
(22.687)
____________
(400.262)
____________(400.262)
____________
9.595
____________
____________

31/12/2004
____________
52.747
35.930
19.641
33.416
15.229
5.362
____________
73.648
234.787
60.956
7.922
599
____________
304.264
4.697
____________
471.286
(13.683)
3.495
4.187
(45.620)
(2.211)
(4.330)
(14.720)
(8.497)
(10.093)
____________
(39.851)
(126.053)
(37.162)
(7.922)
(72.105)
____________
(243.242)
(191.129)
(2.308)
(11.351)
____________
(539.502)
104
(42.257)
____________
(581.655)
____________
(110.369)
____________
____________
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36. Resultado não Operacional
Descrição		
_____________________________________________________________
Receitas
Ganho na alienação de imóveis		
Outras		
				
				
Despesas
Perdas na desativação e alienação de bens		
Outras		
				
				
Total		
				
				

31/12/2005
____________

31/12/2004
____________

3.302
4.455
____________
7.757

3.820
489
____________
4.309

(11.259)
(703)
____________
(11.962)
____________
(4.205)
____________
____________

(10.521)
(404)
____________
(10.925)
____________
(6.616)
____________
____________

37. Imposto de Renda - IR e Contribuição Social - CS

Reconciliação do imposto de renda e contribuição social no resultado do período:
				
				
Descrição		
__________________________________________________		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social		
Alíquota
nominal dos tributos		
				
Encargo do imposto, calculado à alíquota nominal		
Efeito das adições/(exclusões) no cálculo do tributo:
- Permanentes		
- Temporárias		
- Benefício Fiscal Ágio CVM 319/349		
- Compensação de prejuízos fiscais		
- Incentivos fiscais		
				
				
- Créditos fiscais		
				
Imposto
de renda e contribuição social no resultado		
				
				

31/12/2005
____________________________
Imposto
Contribuição
de Renda
Social
____________
____________
648.620
648.620
25%
9%
____________
____________
162.143
58.376

31/12/2004
___________________________
Imposto
Contribuição
de Renda ____________
Social
____________
333.805
333.805
25% ____________
9%
____________
83.451
30.042

(3.371)
175.822
(10.721)
(93.446)
(6.034)
____________
224.393
(237.672)
____________
(13.279)
____________
____________

1.930
(13.554)
(15.054)
(965)
____________
55.808
____________55.808
____________
____________

(1.479)
61.443
(3.860)
(33.046)
____________81.434
(77.860)
____________
3.574
____________
____________

396
(7.803)
(4.450)
____________18.185
____________18.185
____________
____________

Os créditos fiscais referem-se ao reconhecimento de créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais e
bases negativas, bem como sobre as diferenças temporariamente indedutíveis (vide nota 16).

38. Riscos e Instrumentos Financeiros
Os principais fatores de risco de mercado que afetam os negócios da Sociedade podem ser assim descritos:
Risco de Exposição Cambial
Os pagamentos de energia comprada de Itaipu são atrelados ao dólar norte-americano, porém, a variação cambial referente à compra desta
energia está contemplada no reajuste tarifário anual aplicável à Sociedade, conforme mecanismo da Conta de Compensação de Variações
de Itens da Parcela A - CVA (vide nota 11).
O processo de Reestruturação Financeira, descrito na nota 4, permitiu eliminar definitivamente o risco de exposição cambial da Elektro
vinculado às dívidas denominadas em dólares norte-americanos.
Risco de Crédito
A Sociedade não realiza previamente análise de crédito de consumidores, ao início do fornecimento de energia, 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.
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Para recuperação da inadimplência, a Sociedade atua através de: (i) interrupção do fornecimento de energia aos clientes inadimplentes;
(ii) programas de renegociação dos débitos pendentes atrelados a garantias; e (iii) contratação dos serviços de empresas especializadas na
cobrança de contas em atraso.
Reajuste de Tarifas
O reajuste anual de tarifas de fornecimento de energia elétrica contratual da Sociedade ocorre no dia 27 de agosto de cada ano, data da
assinatura do contrato de concessão, e visa a 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, ocorrerá a cada quatro anos.
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 (vide nota 11.2).
Risco de Mercado
O fornecimento de energia elétrica é, na sua quase totalidade, garantido principalmente por: (i) contratos iniciais de suprimento de energia,
assinados no início das operações da Elektro; (ii) pelo suprimento da energia proveniente de Itaipu; e (iii) por compras realizadas através de
contratos bilaterais e leilões, estes iniciados no final de 2004.
A partir de 2003, o volume de suprimento de energia elétrica previstos nos Contratos Iniciais passou a sofrer uma redução anual de 25%.
O atendimento da demanda de energia dos clientes da Sociedade foi garantido até o final do exercício de 2004, através: (i) dos Contratos Iniciais,
(ii) suprimento proveniente de Itaipu; (iii) contratos bilaterais; e (iv) compras na CCEE, dentro do limite permitido pela legislação vigente.
A partir de 2005, de acordo com as novas regras de funcionamento do setor de energia elétrica, introduzidas pela Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004 e pelo Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, as distribuidoras são obrigadas a adquirir 100% da energia necessária para
atender seus clientes mediante contratos regulados em leilões promovidos pela CCEE, segundo regras estabelecidas pela ANEEL e Ministério
de Minas e Energia. Informações sobre os volumes adquiridos pela Sociedade nos leilões de energia elétrica realizados até o momento e pelo
MCSD, estão demonstradas na nota 33.
Risco de Interrupção no Fornecimento de Energia Elétrica
A Elektro, visando reduzir 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.
Adicionalmente, a Elektro realizou, a partir de 2002 e até dezembro de 2005, investimentos no montante de aproximadamente R$ 10,1
milhões, implantando novas tecnologias através da digitalização de onze subestações e melhorias nos sistemas de proteções, executando 131
substituições de disjuntores, reduzindo custos de manutenção e operacionais, e reduzindo o tempo de restabelecimento no caso de faltas,
evitando o colapso técnico nestas subestações.
Risco de Aceleração de Dívidas
A Sociedade possui debêntures com cláusulas restritivas (“covenants”) normalmente aplicáveis a esse tipo de operação. Essas cláusulas
restritivas foram atendidas e não limitam a capacidade de condução do curso normal das suas operações.

39. Devolução Baixa Renda - Modicidade Tarifária
Através da Resolução ANEEL nº 116, de 19 de março de 2003, alterada pela Resolução Normativa nº 89, de 25 de outubro de 2004, 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 redução de receita em virtude dos novos
critérios de classificação de unidades consumidoras na subclasse residencial baixa renda.
Visando a 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 2003, alterou a redação dos artigos 2º e 4º, da Resolução nº 485, de 29 de agosto de 2002, que tratam 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:
I. Ao consumidor residencial monofásico, com consumo médio mensal abaixo de 80 KWh;
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II. Ao consumidor residencial monofásico, com consumo médio mensal entre 80 e 220 KWh, desde que o mesmo tenha comprovado, junto
à distribuidora, sua inscrição em programas sociais do Governo Federal.
O prazo para habilitação do consumidor ao item II foi prorrogado para 28 de fevereiro de 2006, através da Resolução Normativa ANEEL
nº 148, de 25 de fevereiro de 2005, publicada em 28 de fevereiro de 2005.
Em 31 de março de 2004, foi promulgado o Decreto nº 5.029, que estabelece a fórmula para a apuração dos valores de subvenção dos
clientes baixa renda, regulamentado pelas Resoluções ANEEL nº 246/02 e nº 485/02.
As Resoluções ANEEL nºs 246/02, 485/02 e 694/03 ficaram com sua aplicação suspensa de junho de 2004 a março de 2005, em decorrência
de liminar concedida à ONG - Associação de Defesa e Proteção dos Direitos do Cidadão (DEFENDE). A Elektro, em virtude desta liminar,
suspendeu, a partir de 21 de junho de 2004, a adoção dos novos critérios de classificação de baixa renda, prevalecendo os critérios da Lei
nº 10.438, ou seja, todos os clientes residenciais, com medição monofásica e consumo até 220 KWh, passaram a ter benefício novamente.
Em março de 2005, com a suspensão da liminar concedida à DEFENDE, a Elektro voltou a faturar os clientes residenciais baixa renda,
conforme determinam as Resoluções ANEEL 246/02, 485/02 e 694/03.
Até 31 de dezembro de 2005, a Sociedade reconheceu no passivo o montante acumulado de R$ 51.051, sendo R$ 16.594 no passivo
circulante e R$ 34.457 no exigível a longo prazo. Deste total, já foi homologado pela ANEEL o valor de R$ 18.743, através da Resolução
Homologatória nº 185, de 22 de agosto de 2005. O saldo restante, ainda não homologado pela ANEEL, será repassado como um benefício
aos consumidores, no próximo reajuste tarifário.

40. 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 registrar as obrigações oriundas dos benefícios concedidos aos empregados, com base nas regras estabelecidas no
pronunciamento NPC 26 do IBRACON.
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, que corresponde aos benefícios assegurados aos empregados vinculados
ao plano vigente até 31 de dezembro de 1997, ou seja, antes da implantação do plano misto, calculado proporcionalmente
até aquela 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$ 15.807,20, em 31 de dezembro de 2005.
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, e 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
2005, as contribuições totalizaram R$ 3.221 (R$ 3.014 no exercício de 2004).
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 2005.
A seguir, são demonstrados os principais resultados da avaliação atuarial preparada por atuários independentes em 31 de dezembro de 2005,
adotando as regras estabelecidas pelo pronunciamento NPC 26 do IBRACON, conforme exige o item 81, do referido.
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Conciliação dos Ativos e Passivos
31/12/2005
_______________________________________________________________
____________
Valor presente das obrigações atuariais
455.689
Valor
justo dos ativos do plano
(410.677)
				
____________
Valor presente das obrigações em excesso ao valor justo dos ativos
45.012
(Ganhos) ou perdas atuariais não reconhecidos
4.811
				
____________
Passivo/(ativo) atuarial líquido total a ser provisionado
40.201
Passivo/(ativo) atuarial já provisionado:
		
Confissão de dívida
34.711
Reconhecimento do deficit (superávit) contrato benefício definido - BD
		 até 31/12/1997		
5.435
Passivo atuarial adicional reconhecido ao final do exercício		
55
				
____________
			
40.201
				
____________
Passivo/(ativo)
atuarial adicional - ajuste deliberação CVM-371
				
____________
				
____________-

(5.535)
5.688
____________
52.110
____________
____________
____________-

Apuração de (Ganhos) e Perdas (Parcela Benefício Definido - BD)		
_______________________________________________________________
(Ganho)/perda nas obrigações atuariais
(Ganho)/perda
nos ativos do plano
				
(Ganho)/perda no final do ano
Intervalo
não sujeito a amortização (*)
				
				

31/12/2004
____________
43.812
(19.045)
____________
24.767
(43.591)
____________
____________

31/12/2005
____________
(24.653)
5.835
____________
(18.818)
(45.569)
____________
____________

31/12/2004
____________
435.906
(360.168)
____________
75.738
23.628
____________
52.110
51.957

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

Em 2001, a Deliberação CVM nº 371, em suas disposições transitórias, ofereceu às empresas a alternativa do reconhecimento do passivo com
previdência complementar 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.
As despesas reconhecidas com o plano previdenciário para os exercícios de 2005 e 2004 são como segue:
Despesas
(Receitas) Reconhecidas na Demonstração de Resultados
_______________________________________________________________
Custo do serviço corrente (com juros)
Contribuições dos participantes
Juros sobre as obrigações atuariais
Rendimento dos ativos
				
Despesa a ser apropriada pelo empregador segundo CVM-371
Contribuições do empregador
Despesa apropriada referente à atualização do contrato de dívida
				
Despesa efetivamente apropriada pelo empregador
				
Total da despesa (receita) reconhecida
				
				

2005
____________
3.251
(3.075)
57.340
(52.343)
____________
5.173
(2.146)
(3.224)
____________
(5.370)
____________
(197)
____________
____________

2004
____________
2.008
(2.794)
50.354
(42.900)
____________
6.668
(2.142)
(4.008)
____________
(6.150)
____________
518
____________
____________

As despesas estimadas com o plano previdenciário para o exercício de 2006 são como segue:
Despesas
a Reconhecer na Demonstração de Resultados			
_______________________________________________________________		
Custo do serviço corrente (com juros)		
Contribuições esperadas de participantes			
Juros sobre as obrigações atuariais			
Rendimento esperado dos ativos			
					
Total de despesa a reconhecer 			
					
					

2006
____________
4.607
(3.424)
55.194
(55.356)
____________
1.021
____________
____________
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Premissas utilizadas nas avaliações atuariais:
Premissas Econômico-Financeiras e Demográficas		
_______________________________________________________________
Taxa esperada de inflação no longo prazo
Taxa de desconto atuarial
Taxa esperada de retorno dos ativos no longo prazo
Taxa de progressão salarial para participantes ativos
Taxa de progressão salarial para participantes vinculados/coligados
Taxa de reajuste de benefícios
Taxa de reajuste dos benefícios da previdência social
Tábua de mortalidade para participantes ativos
Tábua de mortalidade para participantes em invalidez
Tábua de entrada em invalidez
Tábua de rotatividade (terminação de vínculo empregatício)
Idade de aposentadoria
Composição familiar padrão
Tempo de inscrição na previdência social
				

2005
____________
6,00%
12,36%
13,42%
9,18%
6,00%
6,00%
6,00%
AT-83 MF
IAPB 57
Light Média
EY_BR exp.
100% na eleg.
FCESP exp.
Conforme informado
pela FCESP

2004
____________
7,00%
13,42%
14,49%
9,14%
7,00%
7,00%
7,00%
AT-83 MF
IAPB 57
Light Média
EY_BR exp.
100% na eleg.
FCESP exp.
Conforme informado
pela FCESP

O relatório apresentado pela Fundação CESP, referente aos planos de suplementação e aposentadoria, indica um déficit de R$ 5.435,
em 31 de dezembro de 2005, principalmente decorrente da troca da tábua de mortalidade para participantes ativos, de AT-49 para GAM-83,
ocorrida visando a adequar a expectativa de vida, à realidade dos participantes, no momento do encerramento do exercício de 2005.

41. Seguros
A Sociedade mantém as seguintes coberturas de seguros, compatíveis com os riscos das atividades desenvolvidas, e são julgadas suficientes
para salvaguardar os ativos e negócios da Sociedade de eventuais sinistros:
				
Riscos			
Importância Segurada
________________________________________________________________________		
____________________
Riscos operacionais		
Responsabilidade civil terceiros (*)		
Responsabilidade civil administradores (*)		

405.011
58.518
35.111

(*) valores denominados em dólar norte-americano, convertidos para reais através da utilização da taxa de 31 de dezembro de 2005 (R$/US$ 2,3407).

A vigência das apólices compreende os seguintes períodos:
- Responsabilidade civil terceiros (1º risco): 25 de setembro de 2005 a 25 de agosto de 2006;
- Responsabilidade civil terceiros (2º risco): 24 de setembro de 2005 a 25 de setembro de 2006;
- Riscos operacionais: 25 de agosto de 2005 a 25 de agosto de 2006;
- Responsabilidade civil administradores: 18 de agosto de 2005 a 18 de agosto de 2006.
A apólice de Riscos Operacionais tem cobertura de danos materiais aos ativos da Sociedade, 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 Sociedade.
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A cobertura para Responsabilidade Civil de Administradores tem cobertura principal ao segurado sobre danos causados no exercício de
cargos de administração.

42. 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 como “saídas”, os resultados negativos decorrentes da incorporação (amortização e despesas financeiras associadas às dívidas
incorporadas devidas à PEBFL, EPC, PEIE e ETB (vide nota 26).
O resultado do fluxo financeiro descrito anteriormente, se negativo, implica na obrigatoriedade da capitalização da Sociedade pelo acionista
controlador EPC, até a data de realização da Assembléia Geral Ordinária no exercício subseqüente à verificação do fluxo negativo. Caso o fluxo
financeiro aponte saldo positivo, o mesmo será atualizado pela variação do IGP-M, para eventual compensação em período subseqüente.
O fluxo financeiro acumulado para o período findo em 31 de dezembro de 2005, após refletidas as movimentações referentes à Reestruturação
Financeira (vide nota 4), apresenta saldo positivo de R$ 330.632 (R$ 395.982 em 31 de dezembro de 2004).

43. Evento Subseqüente
Em 20 de janeiro de 2006, o Governo do Estado de São Paulo, através do Decreto Lei nº 50.473, alterou a isenção do ICMS para os consumidores
residenciais com consumo mensal até 90 KWh. Anteriormente esta isenção era para consumo mensal até 50 KWh. Esta mudança não trará
impacto para a Elektro, uma vez que a Sociedade atua como mera repassadora do valor do ICMS faturado a consumidores.
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Anexo I - Demonstração do Fluxo de Caixa

para os períodos findos em 31 de dezembro 2005 e 2004 (em milhares de reais)

2005
				
____________
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício		
658.325
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:			
		 Provisão para créditos de liquidação duvidosa		
25.135
		 Juros e variações monetárias 		
27.680
		 Depreciação e amortização		
113.526
		 Resultado da equivalência patrimonial		
416
		 Ganho/Perda na baixa do ativo permanente		
7.957
		 Provisão para perda de incentivos fiscais		
3.540
		 Plano de pensão		
5.173
		 Provisão para contingências		
17.627
		 Amortização e constituição de tributos diferidos		
(310.015)
Variações no ativo 			
		 Consumidores e concessionários		
(87.281)
		 Almoxarifado		
(12.541)
		 Tributos a compensar		
(7.350)
		 Ativos regulatórios		
158.065
		 Depósitos judiciais		
(5.490)
		 Outros créditos		
(5.933)
Variações no passivo 			
		 Fornecedores		
6.603
		 Tributos a recolher		
26.605
		 Passivos regulatórios		
16.379
		 Empréstimos e financiamentos		
(95.130)
		 Debêntures		
(2.586)
		 Dívidas com pessoas ligadas		
(364.183)
		 Plano de pensão		
(17.082)
		 Provisão para contingências		
(5.174)
		 Outros		
(3.404)
				
____________
Total
das
atividades
operacionais		
150.862
				
____________
				
____________

Atividades de investimento			
		 Aquisições de imobilizado		
(182.126)
		 Aquisições de imobilizado - material em depósito		
(5.558)
		 Obrigações especiais		
13.235
		
Valor de venda do ativo imobilizado		
7.491
				
____________
Total
das atividades de investimentos		
(166.958)
				
____________
Atividades de financiamento
		 Amortização do principal		
(741.167)
		 Captação de debêntures		
750.000
		 Captação de empréstimos		
65.114
		 Diferimento de despesas com captação de debêntures		
(13.028)
				
____________
Total das atividades de financiamento		
60.919
				
____________
Total
dos efeitos no caixa		
44.823
				
____________
				
____________
		 Saldo inicial do caixa		
434.224
		 Saldo final do caixa		
479.047
				
____________
Variação
no caixa		
44.823
				
____________
				
____________
Atividades sem movimentação de caixa			
		 Capitalização de dívidas		
1.111.283
		 Reclassificação de ágio para crédito tributário		
241.644
		 Baixa do ágio e redução da reserva de capital		
469.073
		 Captação de empréstimos destinada ao ativo imobilizado		
65.114
Informações adicionais
		 Juros pagos		
461.899
		 Imposto de renda e contribuição social pagos		
256.371

2004
____________
259.812
6.947
110.424
137.858
(4.052)
10.521
518
46.845
(55.731)
(9.694)
(5.372)
(39.055)
(24.906)
1.664
2.847
38.874
(16.109)
(32.526)
(2.353)
(232.300)
(19.851)
(6.544)
____________
167.817
____________
____________
(115.787)
(4.536)
12.786
11.044
____________
(96.493)
____________
(110.182)
106.599
____________(3.583)
____________
67.741
____________
____________
366.483
434.224
____________
67.741
____________
____________
44.842
267.179
29.196
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Anexo II - Demonstração do Valor Adicionado

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (em milhares de reais)

A demonstração do valor adicionado foi elaborada de acordo com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP Nº 01, de 31 de janeiro de 2000:
				
Receitas		
Vendas de energia e serviços		
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		
Não operacionais (vide nota 36)		
				

2005
____________

2004
____________

3.321.396
(37.451)
7.757
____________

2.838.676
(20.919)
4.310
____________

				
3.291.702
Insumos adquiridos de terceiros			
Energia comprada		
(1.122.121)
Serviço de terceiros (vide nota 32)		
(86.446)
Materiais (vide nota 31)		
(21.985)
Outros custos operacionais		
(135.318)
Despesas não operacionais (vide nota 36)		
(11.962)
				
____________

2.822.067
(1.137.647)
(73.430)
(18.182)
(84.077)
(10.925)
____________

				

(1.377.832)

(1.324.261)

Valor adicionado bruto		
Depreciação e amortização		
				

1.913.870
(112.792)
____________

1.497.806
(137.868)
____________

Valor adicionado líquido		
Receitas financeiras 		
Resultado de participações societárias		
				

1.801.078
409.857
(416)
____________

1.359.938
471.286
4.052
____________

Valor
adicionado a distribuir		
2.210.519
				
____________
				
____________
Distribuição do valor adicionado			
Pessoal e benefícios diretos (vide nota 30)		
147.804
Impostos, taxas e contribuições		
773.429
Taxas regulamentares (RGR/CCC/CDE)		
257.789
Despesas financeiras 		
373.172
Dividendos propostos 		
608.692
Lucros retidos		
49.633
				
____________

1.835.276
____________
____________

				
				

1.835.276
____________
____________

2.210.519
____________
____________

127.042
693.382
179.554
575.486
259.812
____________
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Anexo III - Demonstrações dos Resultados Segregados por Atividades
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (em milhares de reais)

					
2005		
				
________________________________________________________
				
Distribuição e
(*) Atividades
				 ____________________
Comercialização __________________
não Vinculadas
Total
____________
Receitas operacionais 				
Clientes finais - fornecimento de energia 		
3.016.808
3.016.808
Suprimento de energia 		
5.076
5.076
Receita reposicionamento tarifário 		
15.676
15.676
Encargos de capacidade emergencial		
58.532
58.532
Receita uso do sistema 		
233.295
233.295
Outras receitas
43.201 __________________
7.340
50.541
				
____________________
____________
				
3.372.588
7.340
3.379.928
Deduções às receitas operacionais 					
Quota para a reserva global de reversão - RGR		
(20.204)
(20.204)
Quota para a conta consumo combustível - CCC 		
(140.185)
(140.185)
Quota para a conta de desenvolvimento
		 energético - CDE 		
(97.400)
(97.400)
Repasse de encargos de capacidade emergencial		
(50.110)
(50.110)
ICMS sobre fornecimento 		
(590.593)
(590.593)
ICMS - Demanda		
(420)
(420)
Recomposição PIS/COFINS		
36.628
36.628
COFINS 		
(260.238)
(260.238)
PIS
(55.769)
(55.769)
ISS		 ____________________- __________________
(393) ____________
(393)
				
(1.178.291) __________________
(393) ____________
(1.178.684)
				 ____________________
Receitas
operacionais líquidas		 ____________________
2.194.297 __________________
6.947
2.201.244
				
____________
Custo do serviço de energia elétrica					
Energia comprada para revenda 		
(1.122.121)
(1.122.121)
Créditos PIS/COFINS sobre custo do serviço
		
de energia elétrica		 ____________________
99.172 __________________99.172
				
____________
				
(1.022.949)
(1.022.949)
Custo da operação					
Pessoal 		
(111.467)
(318)
(111.785)
Materiais 		
(20.231)
(13)
(20.244)
Serviços de terceiros 		
(60.314)
(67)
(60.381)
Depreciação e outras amortizações
(105.424)
(9)
(105.433)
Outros 		
(73.427)
(29)
(73.456)
Créditos PIS/COFINS sobre custo da operação		 ____________________
7.146 __________________7.146
				
____________
Custo
operacional		 ____________________
(363.717) __________________
(436) ____________
(364.153)
				
Lucro operacional bruto		 ____________________
807.631 __________________
6.511
814.142
				
____________
Despesas operacionais					
Despesas com vendas		
(9.917)
(9.917)
Despesas gerais administrativas		
(53.907)
(53.907)
Amortização do ágio
(7.359)
(7.359)
Outras despesas operacionais 		 ____________________
(99.313) __________________(99.313)
				
____________
Despesas operacionais		 ____________________
(163.137) __________________
(7.359) ____________
(170.496)
				
Resultado
do serviço		 ____________________
644.494 __________________
(848) ____________
643.646
				
Resultado de participações societárias		
(416)
(416)
Resultado financeiro
(26.953) __________________
36.548
9.595
				
____________________
____________
Resultado operacional 		
617.125
35.700
652.825
Resultado não operacional 		 ____________________
(4.205) __________________(4.205)
				
____________
Lucro antes da contribuição social e do
imposto de renda 		 ____________________
612.920 __________________
35.700
648.620
				
____________
Imposto de renda
(224.393)
(224.393)
Contribuição social 		
(81.434)
(81.434)
Imposto de renda diferido		
248.393
(10.721)
237.672
Contribuição social diferida		 ____________________
81.720 __________________
(3.860) ____________
77.860
				
Lucro
líquido do exercício		 ____________________
637.206 __________________
21.119
658.325
				
____________________
__________________
____________
				
____________

2004
____________
Total
____________
2.609.451
376
97.792
90.964
105.642
25.415
____________
2.929.640
(21.218)
(95.771)
(62.565)
(82.062)
(495.967)
(19.939)
40.211
(204.588)
(46.583)
(280)
____________
(988.762)
____________
1.940.878
____________
(1.137.647)
97.025
____________
(1.040.622)
(95.259)
(16.882)
(48.792)
(104.300)
(46.448)
8.000
____________
(303.681)
____________
596.575
____________
(12.780)
(44.941)
(33.568)
(58.548)
____________
(149.837)
____________
446.738
____________
4.052
(110.369)
____________
340.421
(6.616)
____________
333.805
____________
(55.808)
(18.185)
____________259.812
____________
____________

(*) os valores referem-se a receitas e despesas de prestação de serviços não vinculadas a atividade de distribuição de energia elétrica; juros e variação cambial da nota de US$ 250 milhões
incorporada da Terraço Participações Ltda.; bem como da parcela da amortização do ágio (vide notas 3g e 26).
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Acionistas e Administradores da
Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Campinas - SP
1. Examinamos o balanço patrimonial da Elektro Eletricidade e Serviços S.A., levantado em 31 de dezembro de 2005, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício
findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre
essas demonstrações financeiras.
2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos,
considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Sociedade; (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 das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Sociedade, bem como da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Elektro Eletricidade e Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2005, o resultado de suas operações,
as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. As informações suplementares, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Sociedade, contidas nos Anexos I, II e III,
referentes, respectivamente, às demonstrações dos fluxos de caixa, do valor adicionado e dos resultados segregados por atividades para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2005, são apresentadas com o propósito de permitir análises adicionais e não são requeridas
como parte das demonstrações financeiras básicas. Essas informações foram por nós examinadas, de acordo com os procedimentos de
auditoria mencionados no parágrafo 2 e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em
relação às demonstrações financeiras básicas tomadas em conjunto.
5. As demonstrações financeiras e as informações suplementares constantes dos Anexos I, II e III em 31 de dezembro de 2004, apresentados
para fins comparativos, foram examinados por outros auditores independentes e o respectivo parecer, emitido em 25 de fevereiro de
2005, conteve: (i) ressalva quanto ao diferimento dos efeitos das variações nas taxas de câmbio ocorridas durante o exercício de 2001,
não aceito pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, ocasionando, em 31 de dezembro de 2004, apresentação a menor do lucro líquido
do exercício findo naquela data em R$ 42.257. Referido diferimento foi concluído em dezembro de 2004; (ii) parágrafo de ênfase sobre
a determinação do cancelamento integral, por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, da operação de desdobramento e
resgate de ações, no montante de R$ 676.221 mil, aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária dos acionistas da Sociedade realizada
em janeiro de 2001, com o conseqüente estorno contábil dos lançamentos efetuados, adotando medidas para o reembolso integral, por
parte dos acionistas, dos valores recebidos. Este assunto foi resolvido no contexto do projeto de reestruturação financeira mencionado
na Nota Explicativa nº 4 às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2005; e (iii) parágrafo de ênfase sobre o saldo de prejuízos
acumulados de R$ 624.534 mil em 31 de dezembro de 2004, originário, principalmente, dos efeitos da variação cambial do exercício
de 2002 sobre os empréstimos obtidos de empresas relacionadas denominados em dólares norte-americanos.

Campinas, 16 de março de 2006
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
José Carlos Amadi
Contador
CRC nº 1 SP 158025/O-0
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