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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO SOCIAL DE 2002

Senhores Acionistas,

A Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, em consonância
com as disposições legais e estatutárias, vem submeter à apreciação de V.Sas. o Relatório da
Administração e as correspondentes Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2002, que se fazem acompanhar dos Pareceres exarados pelos Auditores
Independentes e pelo Conselho Fiscal da Companhia.

A CTEEP opera uma complexa infra estrutura de transmissão, composta por 18.101 km de circuitos, 100
subestações em plena operação, 449 transformadores, 145 estações de microondas, 1.400 km de cabos de
fibras óticas, 108 centrais telefônicas, sistemas de transmissão com capacidade de transformação de
36.424 MVA,  tendo transportado no ano de 2002 o equivalente a 115.113 GWh.

Destacamos o desempenho operacional e econômico – financeiro da Companhia que proporcionou um
Lucro Líquido no exercício de R$ 168.137 mil. Na forma de Juros sobre o Capital Próprio, foram destinados
R$ 136.353 mil aos acionistas da Companhia e, como proposta, estamos encaminhando à Assembléia
Geral Ordinária a distribuição de  R$ 12.782 mil na forma de Dividendos Adicionais.

Em setembro de 2002, a Companhia firmou com a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA o Contrato
de Adesão às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa – Nível 1. Esta adesão realça a
transparência da Companhia com seus investidores.

As obras realizadas em 2002 proporcionaram significativa ampliação e modernização do parque de
transmissão existente, resultando em aumento da capacidade instalada e maior confiabilidade do sistema
de transmissão. Os resultados obtidos demonstram o acerto das políticas implementadas pela
Administração, qualificando a CTEEP como uma das mais eficientes empresas do setor.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do Conselho de Administração
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PERFIL DA COMPANHIA

A  CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, pessoa jurídica de direito privado, é
uma sociedade de economia mista controlada pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, que detém 53% do total de ações ordinárias. Destacam-
se, fora do bloco de controle do Estado de São Paulo, a União e a ELETROBRÁS com, respectivamente,
15% e 10% das ações ordinárias.

A formação da Companhia decorre de dois processos distintos. De início, a cisão parcial das
concessionárias paulistas CESP e ELETROPAULO, originando, respectivamente, em março de 1999 e
dezembro de 1997, as duas transmissoras CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista e  EPTE – Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A. Posteriormente, em
novembro de 2001, ocorreu a incorporação da EPTE pela CTEEP, objetivando o fortalecimento e a
racionalização do sistema de transmissão de energia elétrica no Estado de São Paulo.

A missão da Companhia, conhecida atualmente no mercado como Transmissão Paulista, é operar, manter,
expandir e explorar sistemas de transmissão de energia elétrica, com excelência na prestação dos serviços,
retorno adequado aos acionistas, satisfação dos seus usuários e valorização do meio ambiente,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da comunidade.

Para atender o próspero mercado em que está inserida ao longo dos 11.617 Km de linhas de transmissão
que se estendem por todo o Estado de São Paulo, a Companhia conta no comando do seu sistema elétrico
com  quatro centros de operação, interligados por computadores, cuja a responsabilidade é a de coordenar,
supervisionar e controlar as operações realizadas.

O Centro de Operação do Sistema - COS, localizado na Subestação Bom Jardim, no município de Jundiaí -
SP, se interliga com três Centros Regionais de Operação – CRO’s localizados em Bauru, Cabreúva e São
Paulo – Capital, e com o Centro Nacional de Operação do Sistema - CNOS, localizado em Brasília - DF.

Além de supervisionar e controlar a malha de transmissão nas tensões de 230 kV e superiores, o COS
coordena e supervisiona a atuação dos Centros Regionais, efetuando, como centro contratado pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, a coordenação, supervisão e controle da geração das usinas
localizadas no Estado de São Paulo.

A Transmissão Paulista possui um sistema próprio de telecomunicações para atender às necessidades
operativas, corporativas e de manutenção, tanto para voz como para comunicação de dados em baixa
velocidade. Esse sistema, denominado SINTEL (Sistema Integrado de Telecomunicações), conta com
1.400 Km de cabos OPGW e mais de 300 sites de telecomunicações, abrangendo todo o Estado de São
Paulo nas suas localidades de atuação.

AS AÇÕES EMPREENDEDORAS NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

O ano de 2002 foi significativo quanto à ampliação da capacidade instalada, modernização do parque
existente e aumento da confiabilidade do sistema de transmissão, proporcionados pelas obras realizadas
nas instalações da Companhia.

Os empreendimentos energizados em 2002, nas subestações – SE Sumaré e Edgard de Souza,
proporcionaram um aumento global na capacidade instalada do sistema de transmissão  de 400 MVA.
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Na SE Sumaré, foi instalado o segundo banco de transformadores em 440/138 kV,  propiciando um
acréscimo de 300 MVA na capacidade de transformação, devido à injeção de potência ocorrente da entrada
em operação da LT Taquaruçu-Assis-Sumaré, em 440 kV. Esta obra contribuiu para o aumento da
capacidade de atendimento às cargas na Região Metropolitana de Campinas.

Na SE Edgard de Souza, concluiu-se a substituição, sem interrupção no fornecimento de energia,  de 2
bancos de transformadores em 230/88 kV, de 100 MVA cada, por 2 outros de 150 MVA cada,
proporcionando maior confiabilidade no atendimento às cargas da Região Oeste e da Grande São Paulo e
acrescendo 100 MVA na capacidade de transformação.

O ano de 2002 marcou também o início das obras de implantação da Linha de Transmissão Chavantes –
Botucatu, interligando as Subestações de Chavantes e Botucatu, em 230 kV, com 137 Km de extensão. A
concessão desta LT foi obtida através de leilão promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL, com energização prevista para 2003, constituindo componente importante na interligação dos sub-
sistemas Sul e Sudeste.

Iniciaram-se, em 2002, as obras de implantação do 3º circuito da linha de transmissão interligando as SE
Tijuco Preto e de Furnas à SE Baixada Santista, em 345 kV e 26,5 Km de extensão, objeto de autorização
emitida pela ANEEL.  A energização está prevista para 2003 e proporcionará um  aumento na capacidade
de escoamento de energia na interligação Sul-Sudeste.

Referente ainda à expansão do sistema, encontram-se em fase  de execução as obras de ampliação das
Subestações de Miguel Reale e Interlagos, que implicarão aumento de 1.300 MVA na capacidade de
transformação da Companhia.

Na SE Miguel Reale, serão instalados 2 bancos de transformadores em 345/138-88 kV e 400 MVA cada,
que propiciarão acréscimo de 800 MVA na capacidade de transformação, contribuindo para o aumento da
confiabilidade no atendimento às cargas das regiões do Centro da cidade de São Paulo. A energização
deste empreendimento está prevista para 2003.

Na SE Interlagos, a energização de um banco de autotransformadores 345/230 kV está prevista para 2003,
visando  ampliar a capacidade instalada em 500 MVA, fortalecendo a confiabilidade no atendimento às
cargas da região Sul da cidade de São Paulo.

No aspecto de modernização do sistema, merecem destaque as ações empreendidas no SSC – Sistema de
Supervisão e Controle e nos Sistemas de Proteção da Companhia. Nesta área, a implantação de um
sistema “back up” foi de  importância significativa para o sistema, pois além de atender em condições de
contingência o SSC, permitiu o gerenciamento das subestações no âmbito de cada Centro Regional de
Operação e do próprio Centro de Operação do Sistema – COS.

De outro lado, foi de fundamental importância a implantação do processo de modernização de sistemas de
proteção, com a incorporação de recursos da tecnologia digital nas proteções de bays de 440 kV,
transformadores de 440/138 e 230/138 kV e proteções de barras conjugadas com esquema de falha de
disjuntores.

Além de operar e manter o seu próprio sistema, a Transmissão Paulista vem se notabilizando pela
prestação de serviços a outras concessionárias do setor, com destaque para os serviços de operação e
manutenção da Linha de Transmissão Taquaruçú-Assis-Sumaré em 440 kV e 502 Km de extensão,
prestados à ETEO – Empresa de Transmissão do Oeste, proprietária da referida linha.
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Em 2002, além de modernizar, ampliar e oferecer maior confiabilidade ao sistema, a Companhia prosseguiu
na busca do nível de excelência na qualidade dos serviços prestados, certificando 522 operadores,
envolvendo o Centro de Operação do Sistema – COS,  os 3 Centros Regionais da Operação – CRO’s e as
subestações, em conformidade com as orientações do Operador Nacional do Sistema – ONS.

INDICADORES DE DESEMPENHO DO SISTEMA

Os principais indicadores técnicos que refletem a confiabilidade do sistema de transmissão apresentaram
os seguintes valores:

DREQ – Duração Equivalente de Interrupção, que indica o tempo equivalente de interrupção da demanda
máxima verificada no ano de 2002, totalizou 2,1948 minutos; e

FREQ – Freqüência Equivalente de Interrupção, que indica o número de vezes que a demanda máxima foi
interrompida em 2002, apresentou o índice de 0,1992.

AÇÕES EMPREENDEDORAS NA ÁREA  ADMINISTRATIVA

Nos últimos anos e particularmente em 2002, a Companhia vem realizando grandes avanços no
aprofundamento e modernização dos seus sistemas de informação e gestão, gerando aumentos
significativos de produtividade e racionalização.

Em substituição à plataforma de grande porte, foi promovida a mudança para servidores em rede integrada,
ampliando-se o número de localidades interligadas em todo o Estado, implementando-se ações  que
possibilitaram o aumento da segurança no tratamento e na armazenagem de dados e, finalmente,
implantando-se também um novo sistema de gestão empresarial em toda a Companhia.

A rede corporativa foi expandida de 19 para 35 localidades que passam a ter acesso ao Portal Corporativo
e a todos os sistemas de informações da Companhia, propiciando uma redução de custos e agilização nos
processos internos. Ao final de 2002, mais de 90% dos empregados faziam uso do correio eletrônico.

Os aprimoramentos realizados em tecnologia da informação permitiram também disponibilizar o máximo de
informações nos processos licitatórios, por meio da Internet, propiciando maior participação de
fornecedores e reduções nos preços praticados.

AÇÃO EMPREENDEDORA NAS RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Transmissão Paulista Adere ao Nível 1 de Governança Corporativa

A Transmissão Paulista foi a primeira companhia de energia elétrica no Estado de São Paulo a aderir
formalmente às práticas de Governança Corporativa, tendo assinado, em 18 de setembro de 2002, o
Contrato de Adesão às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa - Nível 1 com a Bolsa de Valores
de São Paulo - BOVESPA.

Com a adesão, a Companhia que tem suas ações preferenciais incluídas no IBOVESPA, passou também a
compor o Índice de Ações com Governança Corporativa (IGC), que mede o desempenho das empresas
listadas no Programa de Governança Corporativa da BOVESPA.
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Com esta iniciativa, a Transmissão Paulista reforça seus compromissos com a transparência nas
informações, qualidade voltada aos seus clientes, eficiência econômica, retorno aos acionistas e eficácia no
cumprimento da sua missão institucional.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Fundamentos Operacionais e Econômicos

A principal fonte de receita da Companhia é proveniente do uso do seu sistema de transmissão pelas
concessionárias de serviço público de energia elétrica. Suas receitas anuais, vinculadas às instalações de
Rede Básica e de Conexão, foram reajustadas por meio de Resoluções da ANEEL, ao longo do exercício
de 2002, implicando reajuste médio de 7,7% com relação aos níveis anteriormente praticados. Além desse
efeito, a entrada em operação de novos empreendimentos em 2002 suscitou receita adicional de R$ 21.230
mil no exercício, contribuindo para o aumento total de 8,1% na receita com relação a 2001.

Em 2002, a Receita Operacional Bruta atingiu R$ 768.586 mil que, após as deduções dos tributos e
encargos diretos, resultou em Receita Operacional Líquida de R$ 720.708 mil.

As Despesas Operacionais passíveis de gerenciamento direto pela Administração, no montante de R$
377.640 mil, representaram 52,4% da Receita Operacional Líquida.

A Companhia apresentou Lucro Líquido de R$ 168.137 mil no exercício de 2002, equivalente a R$ 1,13 por
lote de mil ações. Sua Geração de Caixa, expressa pelo Resultado do Serviço acrescido do valor da
Depreciação, atingiu R$ 277.472 mil, representando margem de 38,5% sobre a Receita Operacional
Líquida.

Análise dos Resultados

Dado que, em 10 de novembro de 2001, a CTEEP incorporou a EPTE, o demonstrativo, abaixo, referente
ao exercício de 2001, contempla os valores da CTEEP somados aos da EPTE, de forma a possibilitar a
avaliação comparativa da performance da Companhia nos exercícios de 2002 e 2001.
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Demonstrações dos Resultados dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro

2002 2001
Virtual

RECEITA OPERACIONAL............................................................... 768.586 710.898
   Deduções à Receita Operacional................................................... (47.878) (42.823)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA................................................ 720.708 668.075
DESPESA OPERACIONAL............................................................. (604.458) (583.081)
RESULTADO DO SERVIÇO............................................................ 116.250 84.994
RESULTADO FINANCEIRO............................................................ 68.435 49.359
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS JUROS DE CAPITAL. 184.685 134.353
   Juros sobre o Capital Próprio........................................................ (136.353) (32.157)
RESULTADO OPERACIONAL APÓS JUROS DE CAPITAL........... 48.332 102.196
RESULTADO NÃO OPERACIONAL................................................ (1.835) (5.832)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL E IR..................... 46.497 96.364
   Contribuição Social e Imposto de Renda....................................... (14.713) (31.011)
   Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio.................................. 136.353 32.157
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.................................................. 168.137 97.510

R$ Mil

O Resultado do Serviço obtido em 2002 apresenta-se 36,8% superior ao verificado em 2001, demonstrando
a melhoria significativa da performance operacional da Companhia, que registrou evolução da margem
operacional líquida, de 12,7% em 2001, para 16,1% em 2002.

O Resultado Operacional em 2002, antes dos Juros sobre o Capital Próprio, mostrou-se 37,5% superior ao
verificado no exercício de 2001, confirmando a melhoria do desempenho operacional da Companhia.

Em conseqüência da estratégia da Transmissão Paulista e de sua gestão operacional, o Lucro Líquido de
2002 alcançou R$ 168.137 mil, mostrando evolução de 72,4% comparativamente ao consolidado virtual de
2001.

O expressivo desempenho econômico-financeiro possibilitou à Companhia destinar a seus acionistas o
montante de R$ 136.353 mil a título de Juros sobre o Capital Próprio, em comparação aos R$ 32.157 mil
distribuídos no exercício anterior.

Do Lucro Líquido anual obtido em 2002, a Administração propôs a distribuição de R$ 149.135 mil aos
acionistas, compreendendo R$ 136.353 mil na forma de Juros sobre o Capital Próprio e R$ 12.782 mil na
forma de Dividendos Adicionais. A proposta corresponde à distribuição integral do resultado, deduzidas
apenas as reservas legal e estatutária, correspondendo à distribuição de 88,7% do Lucro Líquido do
exercício.



CNPJ 02.998.611/0001-04
COMPANHIA ABERTA

-7-

Auditores Independentes

Para os fins previstos no Ofício Circular/CVM/SEP/SNC/Nº 02/2003, de 20 de março de 2003, a CTEEP
esclarece que a Trevisan Auditores Independentes, no exercício de 2002, prestou a esta Companhia
somente serviços de auditoria externa.

Mercado de  Capitais

No exercício de 2002, foram realizados 31.261 negócios com ações da Companhia na Bolsa de Valores de
São Paulo – BOVESPA, envolvendo o volume total de R$ 236.610 mil.

No âmbito dos programas de ADR (American Depositary Receipts) – nível 1 da Companhia, constavam da
sua base acionária, ao final do exercício de 2002, 45.389 ADR referentes a ações preferenciais e 12.333
ADR referentes a ações ordinárias. Nos programas existentes, cada ADR corresponde a 3.000 ações da
respectiva espécie.

Ao longo do ano de 2002, o IBOVESPA desvalorizou-se em 17,0%. Nesse período, as ações ordinárias da
Companhia valorizaram 5,8%, enquanto que suas ações preferenciais registraram desvalorização de 13,7%
no mercado.

AÇÕES EMPREENDEDORAS NO CAMPO  INSTITUCIONAL

Os Programas de Pesquisa e Desenvolvimento

Com a assinatura do contrato de concessão com a ANEEL, em 2001, a Companhia passou a integrar o
grupo das empresas do setor elétrico que aplicam 1% de sua receita operacional líquida em Pesquisa e
Desenvolvimento.

O primeiro  Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Transmissão Paulista foi aprovado pela ANEEL
em maio de 2002, voltado à redução de riscos na gestão do patrimônio, na redução da indisponibilidade e
do custo operativo e na melhoria do desempenho técnico nos segmentos de automação, monitoração,
linhas de transmissão e sistema de potência.

Este Programa, que se refere ao Ciclo 2001/2002, é composto por 19 projetos, distribuídos em 5 segmentos
de linhas de pesquisa, totalizando dispêndios de cerca de R$ 3.200 mil.

Em dezembro de 2002, a Companhia encaminhou para análise da ANEEL o segundo Programa de
Pesquisa e Desenvolvimento referente ao Ciclo 2002/2003. Os 24 projetos que compõem este Programa
deverão agregar conhecimento e tecnologia às áreas de planejamento de recursos, tecnologia da
informação, sistemas de potência, linhas de transmissão, automação e subestações.

AÇÕES EMPREENDEDORAS NO MEIO AMBIENTE

A valorização do meio ambiente tem sido uma das prioridades da Transmissão Paulista. Em 2002, a
Companhia obteve a certificação internacional ISO 14.001/96 para a Subestação de Santa Bárbara
D´Oeste, localizada na zona rural do município de Santa Bárbara D´Oeste e para a Subestação Xavantes,
localizada na cidade de São Paulo.  As certificações foram obtidas, respectivamente, em maio  e setembro
de 2002. A partir destas experiências, foi elaborado o plano de implantação para as demais instalações,
objetivando a busca da certificação ambiental para todas as subestações da Companhia.
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Além de  ampliar progressivamente o número de localidades da Companhia  com sistemas de gestão
ambiental implantados, a Transmissão Paulista empenhou-se também em buscar a minimização dos
impactos sobre a natureza dos seus novos projetos, com destaque para a construção do segundo circuito
da LT 230 kV Chavantes-Botucatu existente e o lançamento do terceiro circuito nas torres existentes da LT
345 kV Baixada Santista - Tijuco Preto, que atravessa a Serra do Mar.

Baseando sempre a sua atuação na valorização do meio ambiente, a Transmissão Paulista assinou, em
dezembro de 2002, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o Termo de Ajustamento de Conduta
Ambiental, voltado a todo o seu sistema de transmissão. Em decorrência desse Termo, a Companhia
assumiu o compromisso de reflorestar 273 hectares com espécies nativas em determinadas unidades de
conservação.

AÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIDADE

Buscando o reconhecimento nacional e internacional na excelência dos serviços prestados, a Transmissão
Paulista ampliou, em 2002, o número de processos certificados na NBR ISO 9000, assim como sua
migração da norma ISO 9002:1994 para a sua nova versão, ISO 9001:2000.

Em outubro de 2002, o Centro de Operação do Sistema e o Centro Regional de Operação São Paulo
receberam recomendação de certificação para a nova versão ISO 9001:2000.

O Centro de Operação do Sistema, localizado na subestação de Bom Jardim, em Jundiaí, que foi o primeiro
COS a receber a certificação no padrão normativo ISO 9002:1994 na América Latina, foi recertificado em
março de 2002, nesta mesma versão da norma. Após intenso trabalho envolvendo etapas de
sensibilização, treinamento e auditorias internas, foi recomendado, em outubro de 2002, o certificado na
nova versão ISO 9001:2000 para o processo Coordenação, Supervisão e Controle da Operação em Tempo
Real do Sistema Elétrico, Energético e Hidráulico.

O Centro Regional de Operação São Paulo, que conquistou a certificação na versão ISO 9002:1994 em
março de 2001, recebeu a certificação da nova versão ISO 9001:2000,  também em outubro de 2002, para
o processo Coordenação, Supervisão e Controle da Operação em Tempo Real do Sistema Elétrico.

Em razão de a Operação do Sistema Elétrico constituir processo estratégico, a Transmissão Paulista
estendeu a implantação do Sistema da Qualidade a todo o processo de operação em tempo real, tendo
certificado, em maio de 2002, os Centros Regionais de Bauru e Cabreúva na nova versão ISO 9001:2000.

AS AÇÕES EDUCACIONAIS PARA OS RECURSOS HUMANOS

Em dezembro de 2002, a Companhia contava com 3.219 empregados, sendo 79,4% alocados na área
técnica. Os empregados estão distribuídos em várias regiões do Estado de São Paulo, sendo 53,7 % desse
total no interior e 46,3 % na Capital .

A Transmissão Paulista priorizou em sua Política de Recursos Humanos a qualificação profissional e a
valorização dos empregados, fortalecendo seu  Programa de Educação Corporativa, centrado nos vetores
institucional, gestão, tecnológico e tecnológico de informação. Estes quatro vetores, por contemplarem
cinco níveis de formação, do básico ao desenvolvimento, possibilitaram um amplo processo de
participação, totalizando 117.358 homens-hora de treinamento em 2002, correspondente à média de 36,5
horas de treinamento por empregado.
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AS AÇÕES SOLIDÁRIAS

Consciente da dimensão da responsabilidade social com a comunidade onde atua, a Transmissão Paulista
vem ampliando e fortalecendo cada vez mais o seu Programa de Cidadania, contando, para tanto, com a
ampla participação dos seus empregados.

Além dos 10 projetos existentes, (Acompanhar, Conviver a Aposentadoria, Dependência Química,
Eficiência, Estagiário Mirim, Frentes de Trabalho, Horta Comunitária, ICC - Instituto Criança Cidadã, Pomar
e  Transmitindo Saúde), a Companhia instituiu, em 2002,  o projeto Energia,  Arte & Cultura.

Por meio do projeto Energia, Arte & Cultura, a Transmissão Paulista contribuiu para a recuperação da
Catedral da Sé e modernização da fachada da Faculdade de Medicina, marcos históricos fundamentais
para a preservação da cultura e para a valorização do centro da cidade de São Paulo.
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BALANÇO SOCIAL

O quadro seguinte apresenta informações relativas ao desempenho econômico-social da Transmissão
Paulista, na sociedade em que está inserida.

                                                                                                   (Valores em milhares de reais)
1. Bases de Cálculo 2002 2001

   Receita líquida (RL).......................................................... 720.708 421.398
   Resultado operacional (RO).............................................. 116.250 42.569
   Folha de pagamento bruta (FPB)...................................... 290.709 198.415

2. Indicadores Sociais Internos Valor % s/ FPB % s/ RL Valor % s/ FPB % s/ RL

    Alimentação..................................................................... 9.254       3,2               1,3              5.469       2,7               1,3              
    Encargos sociais compulsórios......................................... 61.066     21,0             8,5              37.290     18,8             8,8              
    Previdência privada.......................................................... 10.942     3,8               1,5              8.096       4,1               1,9              
    Saúde.............................................................................. 9.534       3,3               1,3              7.419       3,7               1,8              
    Educação......................................................................... 4.477       1,5               0,6              3.130       1,6               0,8              
    Auxílio creche.................................................................. 133         - - 61           - -
    Participação nos lucros e resultados................................ 7.136       2,5               1,0              7.272       3,7               1,7              
    Outros ............................................................................ 543         0,2               0,1              161         0,1               -
Total.................................................................................... 103.085   35,5             14,3            68.898     34,7             16,3            

3. Indicadores Sociais Externos Valor % s/ RO % s/ RL Valor % s/ RO % s/ RL

     Contribuições para a sociedade no que se refere a:  
     educação, cultura, saúde, saneamento, habitação, 
     esportes, lazer, creches, alimentação, conservação
     de energia, doações e outros.......................................... 1.041       0,9               0,1              534         1,3               0,1              
     Tributos (excluídos encargos sociais).............................. 39.247     33,8             5,4              19.371     45,5             4,6              
Total da Contribuição para a Sociedade........................... 40.288     34,7             5,5              19.905     46,8             4,7              

4. Indicadores Ambientais Valor % s/ RO % s/ RL Valor % s/ RO % s/ RL

   Relacionados com operação da empresa.......................... 373         0,3               0,1              427         1,0               0,1              
   Em programas e/ou projetos externos............................... 4             - - 76           0,2               -
Total dos Investimentos no Meio Ambiente..................... 377         0,3               0,1              503         1,2               0,1              

5. Indicadores do Corpo Funcional 2002 2001

    Número de empregados no final do exercício................... 3.219           3.201           
    Número de admissões durante o exercício....................... 98                14                
    Número de empregados acima de 45 anos...................... 947              789              
    Número de mulheres empregadas................................... 360              369              
    % cargos de chefia ocupados por mulheres .................... 8,0               6,9               
    Número de empregados portadores de 
    deficiência........................................................................ 14                13                

6. Informações Relevantes quanto ao Exercício
   da Cidadania Empresarial 2002 2001

   Relação entre a maior e a menor remuneração................. 27 vezes 30 vezes
   Número total de acidentes de trabalho.............................. 21 26
   Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos 
    pela Empresa foram definidos pela:................................. Direção e Gerências Direção e Gerências
   Os padrões de segurança e salubridade no
    ambiente de trabalho, foram definidos pela:..................... Direção e Gerências Direção e Gerências
   A previdência privada contempla :..................................... Todos empregados Todos empregados
   A participação nos lucros ou resultados contempla: .......... Todos empregados Todos empregados
   Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões
    éticos e de responsabilidade social e ambiental 
    adotados pela Empresa :................................................. São sugeridos São sugeridos
   Participação dos empregados em programas de
    trabalho voluntário : ........................................................ A Empresa apóia A Empresa apóia

A Administração
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2002 2001
ATIVO

 CIRCULANTE
  Disponibilidades
   Numerário disponível.............................................................................. 7.235 2.839
   Aplicações financeiras............................................................................ 368.166 265.562

375.401 268.401
  Créditos, valores e bens realizáveis
   Clientes................................................................................................... 93.708 81.109
   Almoxarifado........................................................................................... 20.871 21.565
   Valores a receber - Secretaria da Fazenda............................................ 34.903 76.709
   Tributos e contribuições compensáveis................................................. 21.172 3.310
   Cauções e depósitos vinculados............................................................ 2.832 2.364
   Outros..................................................................................................... 7.198 7.653

180.684 192.710
   Despesas pagas antecipadamente........................................................ 5.255 984

561.340 462.095
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
  Créditos, valores e bens realizáveis
   Valores a receber - Secretaria da Fazenda............................................ 153.584 118.481
   Alienação de bens e direitos................................................................... 78.882 78.882
   Provisão para créditos de liquidação duvidosa...................................... (78.882) (78.882)
   Imposto de renda e contribuição social diferidos................................... 73.789 55.593
   Cauções e depósitos vinculados............................................................ 42.840 20.069
   Outros..................................................................................................... 2.905 2.905

273.118 197.048
 PERMANENTE
  Investimentos......................................................................................... 4.245 14.194

  Imobilizado
   Em serviço.............................................................................................. 5.121.092 5.106.033
   Depreciação acumulada......................................................................... (2.117.942) (1.966.644)

3.003.150 3.139.389
   Em curso................................................................................................. 435.711 313.071

3.438.861 3.452.460
  Obrigações especiais.............................................................................. (32.313) (27.765)

3.406.548 3.424.695
3.410.793 3.438.889

TOTAL DO ATIVO................................................................. 4.245.251 4.098.032

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)

As notas explicativas anexas são parte integrante destes balanços
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2002 2001
PASSIVO

 CIRCULANTE
  Fornecedores................................................................................................ 25.690 17.941
  Tributos a recolher........................................................................................ 15.744 11.351
  Empréstimos, financiamentos e encargos de dívidas.................................. 40.380 28.753
  Encargos do consumidor.............................................................................. 3.932 3.193
  Salários e contribuições sociais................................................................... 10.463 7.726
  Programa de oportunidades para os empregados....................................... 2.419 4.321
  Obrigações estimadas.................................................................................. 33.739 35.596
  Provisões para encargos fiscais e tributários............................................... 24.886 13.186
  Valores a pagar............................................................................................. 34.433 20.643
  Juros sobre o capital próprio/Dividendos..................................................... 58.669 43.789
  Outros........................................................................................................... 17.287 5.913

267.642 192.412

 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
  Empréstimos e financiamentos..................................................................... 92.913 81.890
  Valores a pagar............................................................................................. 196.152 177.839
  Imposto de renda diferido............................................................................. 16.374 16.374
  Provisões para contingências....................................................................... 149.568 112.146
  Outros........................................................................................................... 4.633 4.633

459.640 392.882

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS............................. 168.435 185.421

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  Capital social................................................................................................. 462.000 462.000
  Reservas de capital...................................................................................... 2.592.369 2.592.369
  Reservas de lucros....................................................................................... 132.677 200.028
  Lucros acumulados....................................................................................... 161.822 72.254

3.348.868 3.326.651
  Recursos destinados a aumento de capital.................................................. 666 666

3.349.534 3.327.317

TOTAL DO PASSIVO................................................................ 4.245.251 4.098.032

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)

As notas explicativas anexas são parte integrante destes balanços
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As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações

2002 2001
R EC EITA  O PERA C IO N A L
 Receita de uso da rede elétrica.............................................. 759.072       437.977       
 Outras receitas....................................................................... 9.514           10.926         

768.586 448.903

D ED U Ç Õ ES À  R EC EITA  O PERA C IO N A L
 Quota para a reserva global de reversão - RGR..................... (19.255) (11.086)
 COFINS................................................................................. (23.063) (13.467)
 PIS/PASEP............................................................................ (5.450) (2.918)
 ISS......................................................................................... (110) (34)

(47.878) (27.505)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA...................... 720.708 421.398

C USTO  D O  SER VIÇ O  D E O PERA Ç Ã O
 Pessoal................................................................................... (58.249) (40.113)
 Material................................................................................... (8.589) (1.801)
 Serviços de terceiros.............................................................. (31.306) (6.987)
 Depreciação........................................................................... (149.945) (85.293)

(248.089) (134.194)
Lucro Operacional Bruto...................................... 472.619 287.204

D ESPESA  O PER A C IO N A L
 Pessoal................................................................................... (212.452) (146.371)
 Programa de oportunidades para os empregados.................. (1.671) (6.767)
 Material................................................................................... (11.189) (11.381)
 Serviços de terceiros.............................................................. (41.422) (40.205)
 Depreciação........................................................................... (11.277) (5.942)
 Provisões para contingências................................................. (32.604) (30.826)
 Contingências previdenciárias................................................ (32.992) -               
 Outras despesas.................................................................... (12.762) (3.143)

(356.369) (244.635)
RESULTADO DO SERVIÇO................................... 116.250 42.569

RESULTADO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.. - 6.704

R ESU LTAD O  FIN A NC EIR O
 Amortização do deságio......................................................... 16.985 18.118
 Receita................................................................................... 68.284 41.768
 Despesa................................................................................. (19.031) (15.950)
 Variações monetárias líquidas................................................ 2.197 (2.583)
 Juros sobre o capital próprio.................................................. (136.353) (32.157)

(67.918) 9.196
RESULTADO OPERACIONAL............................... 48.332 58.469

 Receita não operacional......................................................... 10.292 2.510
 Despesa não operacional....................................................... (12.127) (5.230)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL...................... (1.835) (2.720)

LU C R O  A N TES D A  CO N TR IB UIÇ Ã O  SO C IA L
 E DO IMPOSTO DE RENDA................................. 46.497 55.749
 Contribuição social................................................................. (893) (5.025)
 Imposto de renda.................................................................... (13.820) (11.922)
LU C R O  A N TES D A  REVER SÃO  D O S JU R O S 
 SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO............................. 31.784 38.802
 Reversão dos juros sobre o capital próprio............ 136.353       32.157         
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO......................... 168.137 70.959

Lucro líquido por lote de mil ações - R$............. 1,13 0,48

D E M O N S T R AÇ Õ ES  D O S  R ES U L T AD O S

(Valores em  m ilhares de reais)
D O S  EX E R C ÍC IO S F IN D O S  E M  31 D E  D E Z E M B R O
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 E 2001
(Valores em milhares de  reais)

RECURSOS 

CAPITAL LUCROS DESTINADOS 

DISCRIMINAÇÃO SOCIAL CAPITAL LUCROS ACUMULADOS SUBTOTAL A AUMENTO TOTAL

DE CAPITAL
Saldos em 31 de dezembro de 2000......................................... 242.001 1.189.106 191.645 72.486 1.695.238 666 1.695.904
Realização da reserva de lucros a realizar................................... -                         -                         (4.511) 4.511 -                         -                         -                         

Incentivos fiscais - FINAM............................................................ -                         634 -                         -                         634 -                         634

Saldos vertidos de incorporação da EPTE................................... 572.424 1.429.866 2.295 (57.599) 1.946.986 -                         1.946.986

Baixas de investimentos em controlada....................................... (352.425) (27.237) -                         -                         (379.662) -                         (379.662)

Ajustes - Deliberação  CVM - 371/00............................................ -                         -                         -                         57.367 57.367 -                         57.367

Lucro líquido do exercício............................................................. -                         -                         -                         70.959 70.959 -                         70.959

Distribuição de lucro aprovada em AGE de 31/10/01

  Juros sobre o capital próprio....................................................... -                         -                         -                         (20.000) (20.000) -                         (20.000)

Destinação de lucro proposta à AGO de 26/04/02

  Reserva legal.............................................................................. -                         -                         3.548 (3.548) -                         -                         -                         

  Reserva estatutária..................................................................... -                         -                         7.051 (7.051) -                         -                         -                         

  Juros sobre o capital próprio....................................................... -                         -                         -                         (12.157) (12.157) -                         (12.157)

  Dividendos adicionais................................................................. -                         -                         -                         (32.714) (32.714) -                         (32.714)

Saldos em 31 de dezembro de 2001......................................... 462.000 2.592.369 200.028 72.254 3.326.651 666 3.327.317
Realização da reserva de lucros a realizar................................... -                         -                         (4.354) 4.354 -                         -                         -                         

Base negativa da contribuição social sobre lucro  líquido............ -                         -                         -                         3.215 3.215 -                         3.215

Lucro líquido do exercício............................................................. -                         -                         -                         168.137 168.137 -                         168.137

Distribuição de juros sobre o capital próprio

  RCA - 24/06/02........................................................................... -                         -                         (54.353) -                         (54.353) -                         (54.353)

  RCA - 23/09/02........................................................................... -                         -                         (32.000) -                         (32.000) -                         (32.000)

  RCA - 16/12/02........................................................................... -                         -                         -                         (50.000) (50.000) -                         (50.000)

Destinação de lucro proposta à AGO de 25/04/03

  Reserva legal.............................................................................. -                         -                         8.407 (8.407) -                         -                         -                         

  Reserva estatutária..................................................................... -                         -                         14.949 (14.949) -                         -                         -                         

  Dividendos adicionais................................................................. -                         -                         -                         (12.782) (12.782) -                         (12.782)

Saldos em 31 de dezembro de 2002......................................... 462.000 2.592.369 132.677 161.822 3.348.868 666 3.349.534
RCA - Reunião do Conselho de Administração
Valor Patrimonial da Ação por lote de mil - R$ 22,44

RESERVAS DE 

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações
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ORIGENS DOS RECURSOS 2002 2001
   Das operações
    Lucro líquido do exercício....................................................................................................... 168.137 70.959

   Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido
      Depreciação.......................................................................................................................... 161.222 91.235

      Variações monetárias de longo prazo ................................................................................. 10.187 (9.209)

      Baixas do ativo permanente................................................................................................. 11.025 3.635

      Amortização do deságio....................................................................................................... (16.985) (18.118)

      Resultado de participação societária.................................................................................... - (6.704)

      Imposto de renda e contribuição social diferidos.................................................................. (19.691) (10.465)

      Provisões para contingências............................................................................................... 35.083 35.459

348.978 156.792

   De terceiros
    Empréstimos e financiamentos............................................................................................... - 2.801

    Transferências do circulante para o exigível a longo prazo................................................... 564 -

    Ajustes deliberação CVM - 371/00......................................................................................... - 7.939

    Base negativa - contribuição social sobre lucro líquido.......................................................... 3.215 -

    Transferências do realizável a longo prazo para o circulante................................................ 27.291 14.751

    Conta de incorporação............................................................................................................ - 77.561

31.070 103.052

 Total das origens .................................................................................................................... 380.048 259.844

APLICAÇÕES DOS RECURSOS
   No realizável a longo prazo .................................................................................................... 14.584 9.713

   No imobilizado ......................................................................................................................... 117.168 52.017

   Nos juros sobre o capital próprio/Dividendos adicionais......................................................... 149.135 64.871

   Transferências do exigível a longo prazo para o circulante.................................................... 56.432 21.438

    Fundação CESP - superávit................................................................................................... 11.203 -

   Ajustes - Capital circulante líquido........................................................................................... 7.511 17

 Total das aplicações ............................................................................................................... 356.033 148.056

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO................................................................. 24.015 111.788

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
Ativo circulante
    No início do exercício.............................................................................................................. 462.095 266.634

    No fim do exercício................................................................................................................. 561.340 462.095

 Aumento do ativo circulante ...................................................................................................... 99.245 195.461

Passivo circulante
    No início do exercício.............................................................................................................. 192.412 108.739

    No fim do exercício................................................................................................................. 267.642 192.412

 Aumento do passivo circulante ................................................................................................. 75.230 83.673

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO................................................................. 24.015 111.788

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 E DE 2001

(Valores em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, concessionária de Serviço Público de
Energia Elétrica que atua no Estado de São Paulo, operando linhas e subestações de transmissão de
energia elétrica, tendo suas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, foi constituída em 04 de fevereiro de 1999. Em 30 de março de 1999, foi aprovada em
Assembléia Geral Extraordinária a incorporação à Companhia de parcela do patrimônio da CESP -
Companhia Energética de São Paulo, resultante do seu processo de cisão parcial.

A Companhia iniciou suas operações comerciais em 01 de abril de 1999, tendo como atividades principais o
planejamento, a construção e a operação de sistemas de transmissão de energia elétrica, bem como
programas de pesquisa e desenvolvimento no que tange a transporte de energia e outras atividades
correlatas à tecnologia disponível, quer diretamente ou em colaboração com órgãos estatais ou
particulares.

Em 31 de outubro de 2001, foram realizadas Assembléias Gerais Extraordinárias, através das quais os
acionistas da EPTE – Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A., bem como os da
Companhia, deliberaram favoravelmente pela incorporação da EPTE pela Companhia, a qual teve eficácia
em 10 de novembro de 2001.

A Companhia é uma empresa de capital aberto, controlada pelo Governo do Estado de São Paulo.

2. GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em setembro de 2002, a Companhia aderiu às práticas diferenciadas de Governança Corporativa – Nível 1,
da BOVESPA. Em decorrência, a Companhia, que tem suas ações preferenciais incluídas no IBOVESPA,
passou também a compor o Índice de Governança Corporativa – IGC.

Os compromissos assumidos por conta da referida adesão garantem maior transparência da Companhia
com o mercado, investidores e acionistas, facilitando o acompanhamento dos atos da administração e do
acionista controlador.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da
Legislação Societária Brasileira, disposições complementares da Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
e normas da legislação específica aplicáveis às concessionárias de serviço público de energia elétrica,
estabelecidas  pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Essas demonstrações contábeis estão em conformidade com os princípios, métodos e critérios adotados
pela Companhia, quando do encerramento do exercício social de 2001.
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Foram efetuadas reclassificações nas contas das demonstrações contábeis de 2001, para melhor
apresentação e comparação.

4. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1. Práticas Contábeis Específicas
 

a. Encargos Financeiros e Variações Monetárias/Cambiais

Em função do disposto nas Instruções Contábeis 6.3.10, item 4, do Manual de Contabilidade do
Serviço Público de Energia Elétrica, os juros e demais encargos financeiros e as variações
monetárias/cambiais, relativamente aos financiamentos obtidos de terceiros, efetivamente aplicados
no imobilizado em curso, estão registrados neste subgrupo como custo.

4.2. Práticas Contábeis Gerais

a. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos
auferidos até a data do balanço.

b. Clientes

Inclui os valores faturados relativos ao uso dos sistemas de conexão e rede básica pelas
concessionárias de serviço público de energia elétrica e empresas ligadas a esses sistemas.

c. Almoxarifado

Os materiais em almoxarifado são avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, que não
excede ao valor de reposição. Os materiais destinados às imobilizações são registrados no ativo
imobilizado em curso.

d. Imobilizado

Os elementos integrantes do ativo imobilizado, estão registrados ao custo de aquisição e/ou
construção, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, acrescidos da Correção
Monetária Complementar - CMC, instituída pela Lei 8.200, de 28 de junho de 1991, de remuneração
do capital próprio até 31 de dezembro de 1998, de encargos financeiros, das variações monetárias
e cambiais dos empréstimos e financiamentos vinculados às imobilizações em curso, e deduzidos
da depreciação e amortização acumuladas.

A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas anuais que variam de 2% a 8,3%
para os bens vinculados ao sistema de transmissão, 10% para móveis e utensílios e 20% para
veículos, nos termos da Resolução 002, de 24 de dezembro de 1997, atualizada pela Resolução 44,
de 17 de março de 1999, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

e. Ativos e Passivos Sujeitos a Atualização Monetária/Cambial

No caso de estarem sujeitos a alguma forma de correção, são atualizados monetariamente, com
base nos índices definidos legal ou contratualmente, até a data do balanço.



CNPJ 02.998.611/0001-04
COMPANHIA ABERTA

-18-

f. Resultado de Exercícios Futuros

Saldo de deságio a amortizar referente a investimento avaliado pelo método de equivalência
patrimonial na então controlada EPTE – Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A.,
incorporada pela Companhia, em 10 de novembro de 2001.

As amortizações desse deságio são efetuadas mensalmente, sendo que o prazo foi definido tendo
como parâmetro o período de concessão da então controlada, cujo vencimento ocorreria em
dezembro de 2012.

g. Contribuição Social e Imposto de Renda

São apurados observando-se as disposições da legislação aplicável, com base no lucro líquido,
ajustado pela inclusão de despesas não dedutíveis, exclusão de receitas não tributáveis e inclusão
e/ou exclusão de diferenças temporárias.

h. Juros sobre o Capital Próprio

Os juros sobre o capital próprio estão demonstrados como destinação do resultado, diretamente no
patrimônio líquido, e para fins fiscais tratados como despesa financeira, reduzindo a base de cálculo
do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro do período.

i. Lucro Líquido por Lote de Mil Ações

É determinado considerando-se a quantidade de ações do capital social integralizado na data do
balanço.

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras estão representadas, basicamente, por certificados de depósitos bancários, tendo
como agente financeiro o Banco Nossa Caixa S.A.

Tipo de Aplicação 2002 2001

RDB/CDB Flutuante CDI..... 368.166     216.822     
CDB/Prazo Fixo.................. -             48.740       

368.166     265.562     

6. CLIENTES

Nossos clientes são as Concessionárias/Permissionárias de Serviço Público de Energia Elétrica.

2002 2001

Rede Básica....................... 62.686       53.401       
Conexão............................. 31.022       27.708       

93.708       81.109       
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7. VALORES A RECEBER  - SECRETARIA  DA FAZENDA

2001
Circulante Longo Prazo Total Total

Benefícios - Lei 4.819/58.................................. 26.245       72.175       98.420       95.800       
Contrato de Cessão de Direitos Creditícios...... -            -            -            56.500       
Contrato de Reconhecimento e
 Consolidação de Obrigações........................... 7.168         61.522       68.690       40.672       
Alienação de Imóvel......................................... 1.490         12.788       14.278       -            
Outros............................................................. -            7.099         7.099         2.218         

34.903       153.584     188.487     195.190     

2002

7.1. Benefícios – Lei 4.819/58

Valores referentes a adiantamentos realizados  pela CESP – Companhia Energética de São Paulo, no
período de novembro de 1981 a maio de 1983, para  pagamentos de benefícios relacionados aos
empregados enquadrados no Plano de Aposentadoria e Pensão do Estado de São Paulo, conforme Lei
Estadual  4.819/58.

Em decorrência  do processo de cisão parcial da CESP, esses créditos foram transferidos à
Companhia, sendo formalizado contrato com a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, em
06 de agosto de 1999, para recebimento em 84 parcelas mensais, corrigidas pela variação do Índice
Geral de Preços de Mercado  –  IGP- M,  acrescidas de juros de 6% a.a., tendo início  em setembro de
1999 e término previsto para agosto de 2006.

7.2. Contrato de Reconhecimento e Consolidação de Obrigações

Em 02 de maio de 2002, foi assinado Instrumento de Reconhecimento e Consolidação de Obrigações,
com a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, onde o Estado reconhece e confessa ser
devedor da Companhia, dos valores correspondentes aos desembolsos originalmente efetuados pela
CESP – Companhia Energética de São Paulo, no período de 1990 a 1999, para pagamento de folhas
de complementações de aposentadorias e pensões, decorrentes de benefícios nos termos da Lei
Estadual 4.819/58, estando o montante ora confessado atualizado até janeiro de 2002, de acordo com
a variação da UFESP, e a partir de fevereiro de 2002, de acordo com a variação mensal do IGP-M,
acrescida de 6% a.a. O ressarcimento se dará em 120 parcelas mensais e sucessivas, tendo início em
01 de agosto de 2002 e término previsto para 01 de julho de 2012.

7.3. Alienação de Imóvel

Em 31 de julho de 2002, foi assinado Instrumento Particular de Transação, com promessa de
alienação de imóvel, reconhecimento de obrigações e compromisso de pagamento, com a Secretaria
de Estado dos Negócios da Fazenda, onde o Estado reconhece e confessa ser devedor da
Companhia, pelo valor de R$ 12.243 mil, correspondente ao valor de mercado da totalidade da área do
imóvel ocupado pelo Estado, utilizado, parcialmente, para a construção das unidades prisionais,
denominadas “Cadeião”.

O Estado compromete-se a ressarcir a Companhia do total mencionado, em 120 parcelas mensais,
iguais e sucessivas, tendo início em 01 de agosto de 2002 e término em 01 de julho de 2012, com
atualização de acordo com a variação mensal do IGP-M e juros de 6% a.a.
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7.4. Outros

Além dos valores mencionados, a CESP - Companhia Energética de São Paulo efetuou adiantamentos
para pagamento de despesas mensais referentes a salários-famílias, decorrentes dos benefícios da Lei
4.819/58, no valor de R$ 2.218 mil, os quais, na cisão parcial, também foram alocados à Companhia, e
R$ 4.881 mil referentes a ações trabalhistas de empregados aposentados, quitadas pela Companhia,
sendo  de competência do Estado, totalizando  R$ 7.099 mil. A Companhia mantém tratativas com a
Secretaria da Fazenda visando o ressarcimento desse montante.

8. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS

Valores referentes a créditos compensáveis com lucros tributários futuros, calculados sobre provisões
temporariamente indedutíveis, controlados na parte “B” do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR,
oriundos das seguintes provisões:

2001
I. Renda C. Social Total Total

  Créditos de Liquidação Duvidosa.......... 18.470   6.002       24.472  24.472  
  Contingências Fiscais........................... 19.411   6.988       26.399  22.984  
  Contingências Trabalhistas................... 14.890   5.360       20.250  6.643    
  Contingências Previdenciárias.............. 1.706     614         2.320    1.494    
  Contingências Cíveis............................ 256        92           348       -        

54.733   19.056     73.789  55.593  

2002

9. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS

9.1. LT - Taquaruçu - Assis - Sumaré

Decorrente da licitação referente à Linha de Transmissão Taquaruçu – Assis – Sumaré, efetuada pela
ANEEL, foi estabelecido o valor de R$ 3.240 mil, para ressarcimento à Companhia pela
disponibilização de estudos e projetos da obra em questão, valor este recebido em agosto de 2000.

Considerando que o valor contábil desse investimento era R$ 11.626 mil, e visando resguardar o
equilíbrio econômico-financeiro, a Companhia pleiteia junto ao Poder Concedente  indenização
complementar no valor de R$ 8.386 mil.
 

9.2. Centro Técnico de Manutenção de Equipamentos - CETEMEQ
 
 Em 13 de abril de 1998, foi firmado Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e
Obrigações entre a EPTE – Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A., incorporada
pela Companhia em 10 de novembro de 2001, e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A., do imóvel localizado à Rua Lavapés, 463, Cambuci, São Paulo, no montante de R$ 70.496 mil, a
preço de mercado,  a ser pago em 21 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com vencimento no 1º dia
útil de cada mês, a partir de maio de 1998. A EPTE, tendo em vista as contestações da Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., relativamente ao valor acima citado e, por não receber
as parcelas, ajuizou, em 11 de fevereiro de 1999 e 18 de outubro de 2000, ações de execuções que se
processam perante a 1ª e 36ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, respectivamente.
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 Em dezembro de 2000, o valor contábil líquido deste ativo no montante de R$ 4.904 mil foi baixado do
ativo imobilizado, sendo efetuados também os registros de venda, tributos incidentes sobre o ganho
apurado, provisão para crédito de liquidação duvidosa e créditos fiscais respectivos.

 
 

10.  ATIVO IMOBILIZADO

2002 2001
Custo Depreciação Saldo Saldo

Corrigido Acumulada Líquido Líquido

Em Serviço
   Intangíveis................................................. 56.596 -                56.596 56.596
   Terrenos................................................... 81.554 -                81.554 81.554
   Edificações, Obras Civis e Benfeitorias...... 555.364 (264.967) 290.397 312.715
   Máquinas e Equipamentos........................ 4.377.002 (1.820.304) 2.556.698 2.668.866
   Veículos.................................................... 30.509 (22.976) 7.533 10.425
   Móveis e Utensílios................................... 20.067 (9.695) 10.372 9.233

5.121.092 (2.117.942) 3.003.150 3.139.389

Em Curso.................................................... 435.711 -                435.711 313.071

Obrigações Especiais
   Fundo para Reversão/Amortização............ (20.547) -              (20.547) (20.547)
   Retenção de Quotas.................................. (3.506) -              (3.506) (3.506)
   Doações Recebidas................................... (8.260) -              (8.260) (3.712)

(32.313) -              (32.313) (27.765)
5.524.490 (2.117.942) 3.406.548 3.424.695

Em função do disposto na Instrução Contábil 6.3.10, item 4, do Manual de Contabilidade do Serviço Público
de Energia Elétrica, os juros e demais encargos financeiros, e variações monetárias/cambiais, no montante
de R$ 57.527 mil (2002) e R$ 8.166 mil (2001), referentes ao financiamento obtido junto ao Banco Société
Générale para aplicação no imobilizado em curso, estão registrados como custo desse ativo.

De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, os bens e instalações
utilizados na transmissão são vinculados a esses serviços, não podendo ser retirados, alienados, cedidos
ou dados em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do Órgão Regulador. A Resolução
20/99 - ANEEL regulamenta a desvinculação de bens das concessões do Serviço Público de Energia
Elétrica, concedendo autorização prévia para desvinculação de bens inservíveis à concessão, quando
destinados à alienação, determinando, ainda, que o produto da alienação seja depositado em conta
bancária vinculada, para aplicação desses recursos nas atividades próprias da concessão.
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11. TRIBUTOS A RECOLHER

 

 

2002 2001

5.247         5.247         
Imposto de Renda -  Juros sobre o Capital Próprio.............. 4.546         1.177         
Imposto de Renda sobre o Lucro......................................... 1.696         2.107         
COFINS............................................................................... 1.403         1.246         
PIS/PASEP ......................................................................... 1.151         448            
Contribuição Social sobre o Lucro........................................ 857            491            
Taxa de Fiscalização - ANEEL............................................. 293            272            
INSS.................................................................................... 208            284            
Outros................................................................................. 343            79             

15.744       11.351       

12. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS

2002 2001
Principal

Encargos Circulante Longo Prazo Total Total

Moeda Estrangeira
 Instituições Financeiras........ 541          27.223      68.059          95.823     68.679     

Moeda Nacional
 Fundação CESP................... -           12.558      24.069          36.627     41.048     
 ELETROBRÁS - PRONI....... 8              50             785               843          916          

8              12.608      24.854          37.470     41.964     
549          39.831      92.913          133.293   110.643   

12.1. Instituições Financeiras

Referem-se ao contrato de crédito com o Banco Société Générale, assinado em 14 de abril de 1998,
no valor de FRF 269.528 mil, correspondente a US$ 41.500 mil, com aval do Banco Real S.A. Sobre
este financiamento, que contribui para os investimentos na Subestação Miguel Reale, incidem juros
semestrais à taxa de 6,38% a.a. Para o Banco Real S.A., comissão pós embarque de 2,25%, paga
semestralmente de forma antecipada, incidente sobre o saldo desembolsado.

A amortização será efetuada em 10 parcelas semestrais, iguais e consecutivas, tendo início em
novembro de 2001 e término previsto para maio de 2006.
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12.2. Fundação CESP

Refere-se ao contrato de Confissão de Dívidas e Outras Avenças, assinado em novembro de 1997,
com interveniência e anuência da Secretaria de Previdência Complementar, cujo término está
previsto para novembro de 2005.

Os encargos são calculados com base na variação do custo atuarial do Plano de Suplementação de
Aposentadorias e Pensão dos Empregados da Companhia (IGP-DI acrescida de juros de 6% a.a.),
ou pela variação da TR acrescida de juros de 8% a.a., sendo aplicado o maior dos dois índices, e
incorporados ao principal, mensalmente, sendo que para esse exercício, os saldos foram
atualizados pela variação do custo atuarial em 30,71%.

12.3. Programa de Amortização de Longo Prazo

Ano de Vencimento Estrangeira Nacional

2004.................................................................. 27.224          12.608          
2005.................................................................. 27.223          11.561          
2006.................................................................. 13.612          50                 
2007.................................................................. -               50                 
2008.................................................................. -               50                 

-               535               
68.059          24.854          

Moeda

Taxa de 2002
Instituição Início Término Amortizações Juros Principal

Société Générale 2001 2006 10 semestrais Eurolibor 95.282          
Fundação CESP 1997 2005 96 meses IGP-DI 36.627          
ELETROBRÁS - PRONI 1994 2021 80 trimestrais UFIR 835               

132.744        

Contrato
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13. OBRIGAÇÕES ESTIMADAS

2002 2001

Férias e Gratificação de Férias................................................. 18.466     19.479     
Encargos Sociais sobre Férias e Gratificação de Férias........... 8.137       8.845       
Participação nos Lucros e Resultados...................................... 7.136       7.272       

33.739     35.596     

14. PROVISÕES PARA ENCARGOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS

A Companhia questiona judicialmente a constitucionalidade da majoração de alíquota de 2% para 3%, e a
ampliação da base de cálculo, incluindo as receitas financeiras e as receitas não operacionais, da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, nos termos da Lei 9.718/99.

Nesse sentido, enquanto não se obtém decisão final sobre o assunto, os valores estão sendo
provisionados e a Companhia vem efetuando os correspondentes depósitos judiciais.

15. VALORES A PAGAR

2002 2001
Circulante Longo Prazo Total Total

 Fundação CESP.......................... 15.958      196.152        212.110    185.925    
 EMAE......................................... 5.301        -               5.301       12.557      
 CESP.......................................... 13.174      -               13.174      -           

34.433      196.152        230.585    198.482    

15.1. Fundação CESP

Valores em conformidade com os dois contratos de Confissão de Dívidas para Financiamentos de
Déficit Atuarial com a Fundação CESP, referentes aos Planos de Benefício Suplementar Proporcional
Saldado - BSPS, com vencimentos mensais. Os saldos desses contratos com términos previstos para
novembro de 2017, são atualizados pela variação do custo atuarial (IGP-DI acrescida de juros de 6%
a.a.), que para esse exercício foi de 30,71%.

15.2. EMAE

Refere-se à aquisição da Estação Transformadora de Transmissão – ETT – Piratininga, conforme
contrato celebrado em 23 de dezembro de 1998, com a EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e
Energia S.A. Incidem sobre o principal juros de 0,75% a.m. e variação monetária pelo IGP-M, com
carência até junho de 2000 e amortização em 36 parcelas mensais e sucessivas.
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15.3. CESP

Em 07 de abril de 1999, a CESP - Companhia Energética de São Paulo foi notificada pelo Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS por contribuições não recolhidas no período de outubro de 1992 a
dezembro de 1997, relacionadas a indenizações pagas a seus empregados.

Parte do débito de responsabilidade da Companhia, no valor de R$ 19.818 mil, foi quitada em abril de
2002. A parte remanescente daquela obrigação, no valor de R$ 13.174 mil, foi equacionada em
dezembro de 2002, tendo o seu efetivo pagamento ocorrido em fevereiro de 2003.

16. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

2002 2001

Fiscais - IPTU.............................. 77.642         63.015         
Previdenciárias - INSS................. 6.825           4.372           
Trabalhistas................................. 64.078         44.007         
Cíveis........................................... 1.023           752              

149.568       112.146       

Trimestralmente, as ações são reavaliadas e as provisões são complementadas, se necessário.

16.1. Fiscais - IPTU

Provisão efetuada para fazer face aos débitos de dívidas com as Prefeituras de São Paulo, São José
dos Campos e Pindamonhangaba.

16.2. Previdenciárias - INSS

Em 10 de agosto de 2001, a Companhia foi notificada pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS por não recolher contribuições sobre remunerações pagas aos empregados, a título de vale –
refeição, lanche – matinal e cesta – básica, relativas ao período de abril de 1999 a julho de 2001.
Consequentemente, a Administração deliberou pela constituição de provisão, efetuando o respectivo
depósito judicial.

16.3. Trabalhistas

A Companhia assumiu especificamente a responsabilidade por certos processos judiciais, perante
diferentes tribunais, advindos dos processos de cisões parciais da CESP – Companhia Energética de
São Paulo e da ELETROPAULO – Eletricidade de São Paulo S.A.

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

17.1. Capital Social

O capital social autorizado da Companhia é de R$ 1.469.090 mil, sendo R$ 615.696 mil em ações
ordinárias e R$ 853.394 mil em ações preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor
nominal.
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O capital social subscrito e integralizado totaliza R$ 462.000 mil, dividido em 149.285.035 mil ações,
sendo  62.558.663 mil ordinárias e 86.726.372 mil preferenciais.

As ações preferenciais não possuem direito a voto tendo, no entanto, prioridade no reembolso de
capital e no recebimento de dividendos de 10% a.a., não cumulativos, calculados sobre o capital
integralizado correspondente a esta espécie de ações.

17.2. Composição Acionária da Companhia

Em 31 de dezembro de 2002, os principais acionistas da Companhia são como segue:

Quantidades de Ações  - Em Unidades
Ordinárias % Preferenciais % Total %

Governo do Estado de São Paulo
 e Companhias Ligadas - (Controle)
 Secretaria de Estado dos
  Negócios da Fazenda............................. 33.134.660.880    52,97 6.321.251.879      7,29       39.455.912.759      26,43     
 Banco Nossa Caixa S.A........................... 5.136.117.240      8,21 7.686.364.200      8,86       12.822.481.440      8,59       
 Companhia do Metropolitano de 
  São Paulo - METRÔ............................... 1.979.332.142      3,16 -                       -        1.979.332.142        1,33       
 Outros...................................................... 82.932.929           0,13 153.576.465         0,18       236.509.394           0,15       

40.333.043.191    64,47 14.161.192.544    16,33     54.494.235.735      36,50     
Outros - (Ações em Circulação)
 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -
  ELETROBRÁS........................................ 6.160.836.510      9,85 46.626.881.775    53,76     52.787.718.285      35,36     
 União Federal.......................................... 9.556.150.967      15,28 -                       -        9.556.150.967        6,40       
 BNDES Part S.A. BNDESPAR................. -                       - 2.950.169.191      3,40       2.950.169.191        1,98       
 Caixa de Previdência dos
  Funcionários do Banco do Brasil............ 296.439.000         0,47 1.348.157.697      1,55       1.644.596.697        1,10       
 Fundação Petrobrás de Seguridade
  Social - PETROS.................................... -                       - 1.057.600.000      1,22       1.057.600.000        0,71       
 LIGHTPAR - Light Participações S.A....... -                       - 979.189.800         1,13       979.189.800           0,66       
 Wisteria Holdings..................................... 691.424.140         1,11 6.400.000             0,01       697.824.140           0,47       
 The Bank of New York -
  ADR Department..................................... 36.999.000           0,06 136.168.200         0,16       173.167.200           0,12       
 Diretores................................................. -                       - 212.710                -        212.710                  -        
 Conselho de Administração.................. 31                         - 103.808                -        103.839                  -        
 Conselho Fiscal..................................... -                       - -                       -        -                          -        
 Outros(1).................................................. 5.483.769.964      8,76 19.460.296.468    22,44     24.944.066.432      16,70     

22.225.619.612    35,53     72.565.179.649    83,67     94.790.799.261      63,50     
62.558.662.803    100,00   86.726.372.193    100,00   149.285.034.996    100,00   

(1)  Inclui acionistas que individualmente são detentores de quantidade de ações em percentual
inferior a 5% do capital votante.
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17.3. Composição Acionária dos Detentores de mais de 5% do Capital Votante, em 31 de dezembro
de 2002

Quantidades de Ações  - Em Unidades
Ordinárias % Preferenciais % Total %

 Banco Nossa Caixa S.A.
    Secretaria de Estado dos
      Negócios da Fazenda....................... 35.678.562            99,99 -                    -       35.678.562            99,99
    Outros................................................ 17                         0,01      -                    -       17                         0,01      

35.678.579            100,00  -                      - 35.678.579            100,00  

 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -
   ELETROBRÁS
    União Federal..................................... 264.328.120.835   58,41 17.592.868.180   20,70 281.920.989.015   52,45
    BNDESPAR........................................ 65.589.960.070     14,50 532.937.780        0,63 66.122.897.850     12,30
    FND.................................................... 22.810.794.898     5,04 -                      - 22.810.794.898     4,24
    Outros................................................ 99.782.887.747     22,05 66.864.951.370   78,67 166.647.839.117   31,01

452.511.763.550   100,00 84.990.757.330   100,00  537.502.520.880   100,00  

 BNDESPAR
    BNDES............................................... 1 100,00  -                      -        1                           100,00  

 BNDES
    União Federal..................................... 6.273.711.452 100,00  -                      -        6.273.711.452       100,00  

17.4. Reservas de Capital

2002 2001

 Subvenções para Investimentos - CRC................................. 1.802.084    1.802.084    
 Remuneração das Imobilizações - Capital Próprio................. 633.053       633.053       
 Doações e Subvenções para Investimentos.......................... 150.489       150.489       
 Incentivos Fiscais - FINAM.................................................... 6.743           6.743           

2.592.369    2.592.369    

a. Remuneração das Imobilizações em Curso

Trata-se de créditos resultantes da capitalização da remuneração calculada sobre os recursos
de capital próprio utilizados durante a construção, aplicada às obras em andamento e que
somente pode ser utilizada para aumento de capital. A partir de 1999, a Companhia abandonou
essa prática, conforme facultado pelo Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia
Elétrica.
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17.5. Reservas de Lucro

2002 2001

 Reserva Legal............................. 34.922         26.516         
 Reserva Estatutária..................... 46.200         31.251         
 Reserva de Lucros a Realizar...... 51.555         142.261       

132.677       200.028       

a. Reserva Legal

Constituída em 5% do lucro líquido do exercício, antes de qualquer destinação, até o limite de
20% do capital social.

b. Reserva Estatutária

O Estatuto Social da Companhia prevê a constituição desta reserva à taxa de 20% do lucro líquido
do exercício, deduzido da reserva legal e dos dividendos mínimos obrigatórios, até o limite de 10%
do capital social.

c. Reserva de Lucros a Realizar

Os lucros não realizados resultam de saldo credor de correção monetária líquida de balanço até
1995. Esta reserva é realizada na proporção da depreciação e amortização do ativo imobilizado.
Os montantes realizados são transferidos para a conta de lucros acumulados, mensalmente.

A redução observada em 2002 decorre da destinação de juros remuneratórios sobre o capital
próprio.

17.6. Distribuição de Resultados aos Acionistas

Conforme o Estatuto Social da Companhia, a distribuição de resultados aos acionistas ocorre
semestralmente, calculada com base no capital social integralizado, sendo:

•  de 10% ao ano às ações preferenciais; e

•  de até 10% ao ano às ações ordinárias.

a. Juros Remuneratórios sobre o Capital Próprio

De acordo com a Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, as pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real podem pagar juros remuneratórios sobre o capital próprio aos seus acionistas,
condicionado à existência de lucros auferidos antes da dedução dos juros remuneratórios ou
sobre o montante dos lucros acumulados e reservas de lucros, limitados em ambas situações a
50% do valor das respectivas contas, possibilitando a dedutibilidade para efeitos fiscais dos juros
pagos ou creditados aos acionistas.
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Nesse contexto, durante o exercício de 2002, o Conselho de Administração deliberou sobre a
destinação de juros remuneratórios sobre o capital próprio, no montante de R$ 136.353 mil
(R$ 123.790 mil líquidos de imposto de renda na fonte).

Pagamento
Data Valor Data

24/06/2002 54.353         23/08/2002
23/09/2002 32.000         22/11/2002
16/12/2002 50.000         14/02/2003

136.353       

Deliberação

b. Destinação do Resultado do Exercício

2002 2001

Lucro Líquido do Exercício..................................................... 168.137 70.959

Constituição de Reserva
 Legal..................................................................................... (8.407) (3.548)
 Estatutária............................................................................ (14.949) (7.051)

Realização da Reserva de Lucros a Realizar -
 Correção Monetária Complementar - Lei 8.200/91................. 4.354 4.511

Lucro a Distribuir.................................................................... 149.135 64.871

 Juros Remuneratórios sobre o Capital Próprio....................... (136.353) (32.157)
 Saldo à Disposição da AGO.................................................. 12.782 32.714

 Dividendos Adicionais........................................................... (12.782) (32.714)
-              -              

Dividendos Mínimos Obrigatórios........................................... 46.200 32.157

Do lucro líquido do exercício, após constituição e realização de reservas, apura-se o lucro a
distribuir de R$ 149.135 mil que, deduzidos dos juros remuneratórios sobre o capital próprio de R$
136.353 mil, apresenta um saldo de R$ 12.782 mil. A Administração propõe que seja deliberada a
destinação desse saldo a título de dividendos adicionais que, cumulativamente com os
mencionados juros imputados na forma de dividendos, totalizam 100% do lucro a distribuir,
equivalente a 88,7% do lucro líquido do exercício.
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18. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS / VARIAÇÕES MONETÁRIAS

2002 2001
Receitas
 Rendimento de Aplicações Financeiras................................... 58.607 32.905
 Juros sobre Valores a Receber  - Secretaria da Fazenda........ 9.134 5.579
 Descontos Obtidos.................................................................. -              3.056
 Outras..................................................................................... 543 228

68.284 41.768
Despesas
 Encargos de Dívidas............................................................... (10.373) (12.950)
 CPMF..................................................................................... (4.768) (2.235)
 Encargos sobre RGR.............................................................. (1.116) (232)
 Encargos sobre Tributos - CETEMEQ..................................... (1.314) -              
 Outras..................................................................................... (1.460) (533)

(19.031) (15.950)
Variações Monetárias
 Ativas...................................................................................... 58.487 10.171
 Passivas................................................................................. (56.290) (12.754)

2.197 (2.583)

19. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A Companhia provisiona mensalmente as parcelas para imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro, obedecendo ao regime de competência, apuradas com base nos balanços mensais (suspensão e
redução).

19.1. Conciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

As despesas tributárias são apuradas com base nas alíquotas vigentes, no montante de 34%,
sendo 25% ao imposto de renda e 9% à contribuição social sobre o lucro.
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I. Renda C. Social I. Renda C. Social

Resultado antes da Tributação......................................................46.497 46.497 55.749 55.749
Tributo com Liminar - COFINS..........................................................11.610 -          6.096 -          
Provisão para Contingências Trabalhistas.........................................15.417 15.417 26.809 26.809
Provisão para Contingência Fiscal - IPTU.........................................14.627 14.627 6.917 6.917
Provisão para Contingência Previdenciária.......................................2.453 2.453 4.372 4.372
Provisão para Contingências Civeis.................................................. 271 271 -          -          
Equivalência Patrimonial................................................................... -          -          (6.704) (6.704)
Deságio na Aquisição de Investimento..............................................30.407 20.670 (14.169) 282
Reversão de Provisões.....................................................................(9.284) (9.284) (15.056) (15.056)
Compensação da Base de Cálculo Negativa - Limitada a 30%.......... (27.106) -          
Outros.............................................................................................. (139) (300) 269 66
Lucro - Base de Cálculo.................................................................111.859 63.245 64.283 72.435
Alíquota de 15%...............................................................................(16.779) (9.642)
Alíquota de 10%...............................................................................(11.162) (6.404)
Alíquota de 9%................................................................................. (5.691) (6.519)
Incentivos Fiscais............................................................................. 723 -          -          -          
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social..............(27.218) (5.691) (16.046) (6.519)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos............................13.398 4.798 4.124 1.494
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social..................(13.820) (893) (11.922) (5.025)

2002 2001

20. PLANOS DE APONSENTADORIAS E PENSÃO AOS EMPREGADOS

Através da Fundação CESP, são mantidos planos de complementação e suplementação de
aposentadorias e pensão aos empregados da Companhia.

20.1. Plano “A” - Complementação de Aposentadorias

Regido pela Lei 4.819/58, que se aplica aos empregados admitidos até 13 de maio de 1974, prevê
benefícios de complementação de aposentadorias e pensão, licença-prêmio e salário-família. Os
recursos necessários para fazer face aos encargos assumidos nesse plano são de
responsabilidade dos órgãos competentes do Governo do Estado de São Paulo, conforme convênio
firmado entre a Fazenda do Estado de São Paulo e a Companhia, em 10 de dezembro de 1999,
com vigência até  30 de setembro de 2003. Naquela ocasião, foi celebrado um contrato entre a
Companhia e a Fundação CESP, destinado a estabelecer as obrigações de ambas no
processamento da folha de pagamento referente a esses benefícios.

20.2. Plano “B” e “B1” - Suplementação de Aposentadorias

Os Planos “B” e “B1”, regidos  pela Lei 6.435/77 e administrados pela Fundação CESP, têm por
entidade patrocinadora a própria Companhia, proporcionando benefícios de suplementação de
aposentadorias e pensão, cujas reservas são determinadas pelo regime financeiro de capitalização.

O chamado Plano “B” refere-se a Benefício Suplementar Proporcional Saldado – BSPS, calculado
nas datas de 31 de dezembro de 1997 (CTEEP) e 31 de março de 1998 (EPTE), de acordo com o
regulamento vigente, sendo o seu equilíbrio econômico-financeiro atuarial equacionado à época. O
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resultado técnico atuarial anual desse Plano (déficit ou superávit) é de responsabilidade da
Companhia, sendo que em 31 de dezembro de 2002 apurou-se superávit de R$ 11.203 mil.

Em 01 de janeiro de 1998 (CTEEP) e em 01 de abril de 1998 (EPTE), a Companhia implantou o
Plano “B1”, que define contribuições e responsabilidades paritárias entre a Companhia e os
participantes, para fins de manter o equilíbrio econômico-financeiro atuarial do plano. Esse plano
proporciona benefícios de aposentadoria e pensão para seus empregados, ex-empregados e
respectivos beneficiários, com o objetivo de suplementar os benefícios fornecidos pelo sistema
oficial da previdência social. O plano tem como característica principal o modelo misto, composto de
70% como benefício definido (BD) e 30% como contribuição definida (CD).

Com base na avaliação elaborada por atuários independentes em 31 de dezembro de 2002,
seguindo o Método de Unidade de Crédito Projetada determinado pela Deliberação CVM 371 para
apuração da obrigação atuarial, não existem passivos adicionais a serem reconhecidos na data do
balanço patrimonial da Companhia, exceto aqueles já reconhecidos na forma da confissão de dívida
e empréstimo relativo às retenções de reservas, sumariadas conforme:

a. Retenção de reservas

Vide nota explicativa 12.2

b. Confissão de Dívida

Vide nota explicativa 15.1

Embora a EPTE tenha sido incorporada pela Companhia, para efeito de planos de suplementação,
estes permanecem distintos, mantendo as condições e características de origem. As principais
informações econômico-financeiras dos planos da Companhia fornecidas pela Fundação CESP,
demonstrando a posição das reservas e com base no parecer dos atuários, em 31 de dezembro de
2002, são os seguintes:

Benefício Contribuição Benefício Contribuição
Plano - B Definido Definida Plano - B Definido Definida

Reserva de Benefícios Concedidos............ 99.748     15.149      244                  123.773   18.620      763                  
Reserva de Benefícios a Conceder............. 336.525   67.865      6.398               178.867   41.621      10.591             
Reservas Matemáticas.............................. 436.273   83.014      6.642               302.640   60.241      11.354             
Resultado Técnico.................................... -           14.204      -                   -           3.252        -                   
Ativo Líquido (Previdenciário)................. 436.273   97.218      6.642               302.640   63.493      11.354             

Plano - B1 Plano - B1
CTEEP EPTE

As contribuições efetuadas à Fundação CESP, cujos valores estão reconhecidos na demonstração
do resultado do exercício, foram de R$ 10.942 mil (2002) e R$ 7.360 mil (2001).

Adicionalmente aos benefícios do plano, a Companhia oferece a seus empregados outros
benefícios, como assistência médica, hospitalar e odontológica, os quais também são administrados
pela Fundação CESP.
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As principais premissas, em 31 de dezembro de 2002, para a determinação das obrigações
atuariais são as seguintes:

%

Taxa de Desconto.................................... 15,54
Taxa de Retorno Esperada sobre os
 Ativos (Investimento) dos Planos............ 15,54
Taxa de Crescimento Salarial Futuro....... 12,27
Taxa de Reajuste de Benefícios.............. 9,00
Taxa da Inflação Esperada...................... 9,00

21. CONCESSÕES

Por meio da Portaria 185, de 06 de junho de 2001, do Ministério de Minas e Energia – MME, foi
prorrogado por 20 anos, a partir de 08 de julho de 1995, o prazo da concessão da Companhia para
exploração de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo rede básica, conexões e
demais instalações.

Em decorrência, em 20 de junho de 2001, foi celebrado o contrato de Concessão de Serviço Público de
Transmissão de Energia Elétrica, entre a Companhia e o Poder Concedente, através da Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL.

O referido contrato de concessão foi aditado em 14 de dezembro de 2001, tendo em vista a incorporação
da EPTE - Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A. pela Companhia. Foram mantidas
as condições pactuadas inicialmente, exceção feita à manutenção do nível da receita anual permitida, que
sofreu uma redução da ordem de 0,58% em julho de 2002 e sofrerá nova redução de 3,56% em julho de
2003, equivalentes a 50% dos ganhos de eficiência esperados com a incorporação.

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros ativos e passivos, quando comparados com os valores
que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com valor
presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, aproximam-se substancialmente
de seus correspondentes valores de mercado.
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23. SEGUROS

A especificação por modalidade de risco e data de vigência dos seguros da Companhia está demonstrada
a seguir.

Riscos Data Vigência US$ Mil R$ Mil US$ Mil R$ Mil

 Patrimonial..................................... 03/10/02 a 03/10/03 -            200.000    -       3.665       
 Aeronáuticos
   Responsabilidade Civil/Casco..... 02/11/02 a 02/11/03 142.688    -            283      -           
   RETA (1)...................................... 02/11/02 a 02/11/03 -            844           -       6              
 Responsabilidade Civil Geral......... 17/10/02 a 17/10/03 -            10.000      -       187          
 Transportes Nacionais................... 18/09/02 a 18/09/03 -            200.000    -       65            
 Transportes Internacionais............ 01/06/02 a 01/06/03 5.500        -            16        -           
 Acidentes Pessoais Coletivo......... 01/05/02 a 01/05/03 -            13.725      -       7              

Importância Segurada Prêmio

(1) RETA – Responsabilidade do Explorador ou Transportador Aéreo

23.1. Patrimonial

Cobertura contra riscos de incêndio e danos elétricos para prédios e seus respectivos conteúdos,
almoxarifados e instalações, bem como para equipamentos instalados nas Subestações de
Transmissão.

23.2. Aeronáuticos

Cobertura obrigatória (RETA), Casco e de Responsabilidade Civil para a frota de aviões e
helicópteros.

23.3. Responsabilidade Civil Geral

Cobertura às reparações por danos involuntários, pessoais e/ou materiais causados a terceiros, em
conseqüência das operações da Companhia.

23.4. Transportes Nacionais

Cobertura a danos causados às mercadorias transportadas por qualquer meio adequado do território
nacional.

23.5. Transportes Internacionais

Cobertura contra danos em bens e equipamentos importados ou exportados pela Companhia.

23.6. Acidentes Pessoais Coletivo

Cobertura contra danos a determinados empregados e estagiários, decorrentes de acidentes.
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ANEXO I

2002 2001

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
  Receita de uso da rede elétrica e serviço................................ 768.586 448.903
  Receitas não operacionais....................................................... 10.292 2.510

778.878 451.413

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
  Serviços de terceiros................................................................ (72.728) (47.192)
  Materiais.................................................................................... (19.778) (13.182)
  Outros insumos operacionais................................................... (43.596) (12.106)
  Despesas não operacionais..................................................... (12.127) (5.230)

(148.229) (77.710)

VALOR ADICIONADO BRUTO................................................ 630.649 373.703

RETENÇÕES
  Quotas de reintegrações.......................................................... (161.222) (91.235)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO GERADO............................. 469.427 282.468

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
  Resultado de participação societária........................................ - 6.704
  Amortização do deságio........................................................... 16.985 18.118
  Receitas financeiras................................................................. 68.284 41.768

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR..................................... 554.696 349.058

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
  Remuneração do trabalho........................................................ 272.372 193.251
  Impostos, taxas e contribuições............................................... 70.953 47.662
  Juros e variações monetárias................................................... 16.834 18.533
  Arrendamentos e aluguéis........................................................ 3.629 5.513
  Intrasetoriais - RGR e taxa de fiscalização - ANEEL............... 22.771 13.140
  Distribuição aos acionistas....................................................... 149.135 64.871
  Constituição/Realização de reservas....................................... 19.002 6.088

554.696 349.058

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)
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ANEXO II

2002 2001
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Recebimento de clientes......................................................................... 754.665 445.516
 Recebimento outros................................................................................. 11.456 4.785
 Pagamentos a fornecedores.................................................................... (84.918) (73.118)
 Pagamentos a empregados..................................................................... (286.529) (211.045)
 Impostos e contribuições......................................................................... (90.326) (46.659)

304.348 119.479

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 Compra de ativo imobilizado.................................................................... (107.295) (32.476)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
 Receitas de aplicações financeiras......................................................... 46.242 35.475
 Pagamento de passivo por empréstimos................................................ (72.207) (32.742)
 Juros sobre de capital próprio/Dividendos.............................................. (130.778) (44.245)
 Despesas bancárias - CPMF.................................................................. (4.671) (2.065)
 Outros...................................................................................................... (1.116) (120)

(162.530) (43.697)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS
 Outras receitas(1).................................................................................... 92.295 135.098
 Outras despesas(2)................................................................................. (19.818)            (70.650)

72.477 64.448

AUMENTO DO SALDO LÍQUIDO DE CAIXA........................................ 107.000 107.754

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA
  No início do exercício............................................................................. 268.401 160.647
  No fim do exercício................................................................................. 375.401 268.401

107.000 107.754

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)

(1) Em 2002, refere-se basicamente a valores recebidos da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda.
      Em 2001, agrega também o saldo de caixa da EPTE, incorporada em 10 de novembro de 2001.

(2) Em 2002, refere-se a pagamentos à CESP – Companhia Energética de São Paulo, decorrentes de
obrigações previdenciárias (INSS). Em 2001, agrega também contrato de cessão de crédito da CESP.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, dando cumprimento
ao que dispõem os incisos I, II, III e VII do artigo 163 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinou as
Demonstrações Contábeis da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2002,
elaboradas segundo os princípios estabelecidos nos capítulos XV e XVI do referido diploma legal,
compreendendo: Balanço Patrimonial,  Demonstrações do Resultado, das Origens e Aplicações de Recursos,
das Mutações do Patrimônio Líquido, complementados por Notas Explicativas, bem como as informações
suplementares referentes às Demonstrações do Valor Adicionado e dos Fluxos de Caixa nas respectivas datas
e o Relatório da Administração sobre os negócios sociais e principais fatos administrativos do exercício.

Com fundamento no exame realizado e no Parecer dos Auditores Independentes, é de opinião que o Relatório
da Administração, as Demonstrações Contábeis e as informações suplementares estão em condições de
serem submetidos à apreciação e aprovação dos Senhores Acionistas.

É o Parecer.

São Paulo, 10 de março de 2003

Carlos Alberto Pontelli                                                                                                      Energita Alves Moreira

Raimundo Francisco Alencar de Melo                                                                                     Rômulo Rodrigues

Sergio Luiz Xavier Porto


