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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO SOCIAL DE 2004 

 
 
 
Senhores Acionistas, 
 
 
A Administração da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista submete à 
apreciação de V. Sas. o Relatório e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em  
31 de dezembro de 2004, devidamente acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do 
Conselho Fiscal. 
 
O crescimento na demanda de energia elétrica no Estado de São Paulo em 2004 impulsionou a Companhia 
a ampliar e modernizar 17 subestações. As linhas de transmissão foram expandidas com a conclusão da 
segunda linha de transmissão 230 kV Chavantes – Botucatu e do terceiro circuito da linha de transmissão 
345 kV Tijuco Preto – Baixada Santista. 
 
No plano operacional, destacamos o desempenho econômico-financeiro da Transmissão Paulista que pode 
ser analisado através dos indicadores apresentados neste Relatório entre eles, a Receita Operacional 
Líquida com crescimento de 29,7% em 2004 e o Resultado do Serviço com evolução de 98,7% em relação 
ao exercício anterior. 
 
Destacamos, ainda, do ponto de vista técnico, o investimento em modernização do Centro Regional de 
Operação de Cabreúva, responsável pela supervisão e controle de 35 subestações, representando a 
consolidação e a confiabilidade do sistema elétrico em sua área de atuação. 
 
O total dos investimentos realizados pela Companhia em 2004 foi da ordem de  R$ 162,7 milhões, sendo 
mais de 50% em projetos de expansão, que ensejam receitas adicionais, e o restante em melhorias dos 
ativos existentes. 
 
A Receita Operacional Bruta atingiu o valor de R$ 1.161,5 milhões, cerca de 28,0% superior à obtida em 
2003, e o Lucro Líquido do Exercício, da ordem de R$ 348,8 milhões, foi 56,8% superior ao registrado no 
exercício anterior. 
 
Ciente também de seu papel de destaque no desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil, a 
Transmissão Paulista manteve-se engajada em ações e programas relacionados à Responsabilidade 
Social, Pesquisa & Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mauro Guilherme Jardim Arce 
Presidente do Conselho de Administração 
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A COMPANHIA 
 
 

A Transmissão 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. 
 
Sua missão 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 clientes e 
valorização do meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da comunidade. 
 
Com um ativo superior a R$ 4,6 bilhões, a Transmissão Paulista transmite quase a totalidade da 
eletricidade consumida no Estado de São Paulo, 30% de toda a energia produzida no País e 60% da 
eletricidade consumida na região sudeste. 
 
Seu sistema elétrico é composto por 11,8 mil Km de linhas de transmissão, 18,3 mil Km de circuitos de 
transmissão, 102 subestações em operação com tensões de até 550 kV, 463 transformadores em 
operação, totalizando uma capacidade de transformação de 38.509 MVA além das 145 estações de 
microondas e  
1,4 mil Km de cabos de fibra ótica.  
 
Para operar essa complexa infra-estrutura, a Companhia realiza significativos investimentos em tecnologia, 
gestão ambiental, qualidade e no aprimoramento da capacitação de seus recursos humanos. 
 

 
A MODERNIZAÇÃO E A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO 

 
 
Em 2004, a Transmissão Paulista transmitiu 120.722 GWh e implementou ações de relevante importância, 
fundamentadas em seu planejamento estratégico, tendo por linha mestra o avanço na modernização e 
expansão de suas instalações.  
 
Os Centros de Operação do Sistema vêm sendo priorizados no processo de modernização. A exemplo do 
Centro de Operação do Sistema - COS em Bom Jardim e dos Centros Regionais de Operação - CROs de 
Bauru e São Paulo, todos certificados na Norma ISO 9001, o Centro Regional de Operação de Cabreúva – 
CROC também atualizou suas instalações, instalando painel do tipo vídeo wall, em substituição ao mímico.   
 
Essa ação aprimorou a supervisão, coordenação e controle da operação em tempo real de 35 subestações 
sob responsabilidade operativa do CROC, assegurando a confiabilidade do sistema na área de atuação da 
Companhia, tendo em vista que o CROC atende aproximadamente 80 municípios, coordenando um sistema 
elétrico com 15,9 mil MVA de capacidade de transformação instalada, que corresponde a 41% do total 
instalado na Transmissão Paulista. O expressivo crescimento do mercado suprido demandou ampliações 
na capacidade das subestações.  
 
Na SE Cabreúva, foi efetuada a instalação do terceiro banco de autotransformadores 440-230 kV de  
750 MVA com os respectivos bays de 440 kV e de 230 kV, todos dotados de sistemas digitais de proteção e 
de registros de perturbações, a substituição de seccionadoras e disjuntores nos quatro bays de 230 kV para 
SE Edgard de Souza e das seccionadoras dos dois bancos de autotransformadores 440-230 kV existentes, 
além da substituição de outros equipamentos associados. Também foi necessária a substituição de 
equipamentos para uso exclusivo da Companhia Brasileira de Alumínio - CBA, adequando a sua 
capacidade ao aumento de carga previsto naquela indústria e ampliando a capacidade de transformação 
dessa subestação. Essa ampliação agregou maior confiabilidade à operação do sistema da Transmissão 
Paulista e ao SIN – Sistema Interligado Nacional, beneficiando a região noroeste da cidade de São Paulo e 
os consumidores da CBA. 
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Destaca-se também a entrada em operação comercial, na SE Miguel Reale, da segunda  instalação  
compreendendo  dois  bancos  de  transformadores de 345-88 kV de 400 MVA cada e um conjunto de 
barramento blindado isolado a SF6 em 138 kV, proporcionando ampliação da capacidade de transformação 
em 800 MVA na região central da cidade de São Paulo. 
 
Outras obras importantes foram realizadas para garantir a flexibilidade operativa, a agilização na 
recomposição dos corredores de 440 kV, a melhoria no controle de tensão e  a confiabilidade do sistema da 
Transmissão Paulista e do SIN. 
 
Nesse sentido, foram realizados investimentos na substituição de disjuntores nas subestações Jupiá -  
440 kV, bay Três Irmãos e  bay Taquaruçu; Cabreúva 440 kV, bay Embu Guaçu ; Ilha Solteira 440 kV, bay  
Araraquara  circuito  1  e  circuito  2;  Cabreúva 230 kV, e demais equipamentos nos bays das LT’s, TR’s e 
interligação de barras, e  Promissão 138 kV, bay Lins. Foram realizados também investimentos na 
instalação de bays compactos, isolado a SF6, para conexão de reatores nas subestações Araraquara, 
Bauru e interligação de barras de 440 kV na SE Jupiá. 
 
Nas SE’s Bom Jardim e Baixada Santista, foram instalados ECE´s – Esquemas de Controle de Emergência 
que permitirão evitar sobrecargas inadmissíveis no transformador remanescente.  
 
Nas SE’s Promissão, Barra Bonita, Ibitinga, Itapetininga II, Dracena, Jupiá -138 kV, llha Solteira -138 kV e 
Bragança, foram instaladas UTR – Unidades Terminais Remotas que agregarão as seguintes 
funcionalidades básicas à Operação do Sistema: 
 
• Capacidade de comunicação com múltiplos centros de operação, com protocolos, taxas de 

comunicação e base de dados distintos; 
 

• Capacidade de comunicação com diversos IED’s (dispositivo eletrônico inteligente), com protocolos 
distintos; 

 
• Sistema Operacional em tempo real, multitarefa; 

 
• Facilidade de configuração remota; 

 
• Sincronização de tempo por GPS; e 

 
• Atribuição de estampa de tempo a cada evento aquisitado. 
 
No que se refere à expansão das LT’s - Linhas de Transmissão, a Companhia implantou o terceiro circuito 
da LT 345 kV Tijuco Preto – Baixada Santista com extensão de 26 Km. Obra considerada prioritária e de 
emergência, elevou a confiabilidade da subestação Baixada Santista que atende ao pólo industrial de 
Cubatão, Santos e demais cargas do Litoral Paulista. O empreendimento inclui a construção de um bay na 
subestação Tijuco Preto, de Furnas e outro na subestação Baixada Santista. Cada bay é composto de cinco 
seccionadores, seis transformadores de corrente, três de potencia, equipamentos Carrier e um disjuntor na 
SE Baixada Santista e dois disjuntores na SE Tijuco Preto, todos com tensão nominal de 362 kV. 
 
Destaca-se também a implantação, operação e manutenção da segunda LT em 230 kV Chavantes - 
Botucatu, circuito simples, com extensão de 137 Km, e respectivas conexões, com início na SE Chavantes 
e término na SE Botucatu, distribuídos por 10 municípios do sudoeste paulista. 
 
A LT foi implantada compartilhando faixas de outras linhas da Companhia existentes e considerando-se a 
significativa  extensão de 137 Km, representou redução no dispêndio de recursos, no impacto ambiental e 
nas restrições às atividades agrícolas. Ainda com vistas à minimização do impacto ambiental, foram 
utilizadas torres mais altas em regiões de mata nativa, de modo a permitir a transposição sem exigir a sua 
remoção. A energização do segundo circuito da LT 230 kV Chavantes - Botucatu trouxe maior 
confiabilidade ao atendimento das cargas da região. 
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Além dessas obras, outras foram planejadas e executadas para o escoamento da energia gerada pelas 
usinas do parque gerador do Alto Paranapanema, constituído pelas usinas de Chavantes, Jurumirim e 
Piraju, através da malha da Transmissão Paulista em 230 kV, 138 kV e 88 kV, interligando as subestações 
da região. 
 
Para manter a segurança operativa das linhas e das transformações envolvidas e melhorar o 
aproveitamento da energia disponível naquelas usinas, foi executada a recapacitação da LT 138 kV 
Jurumirim - Capão Bonito. Em função do caráter vital dessa LT para a operação do sistema elétrico da 
região, inviabilizando seu desligamento por períodos prolongados, a execução dos serviços de 
recapacitação exigiu a utilização de técnicas de trabalho em Linha Energizada (Linha Viva). Como resultado 
desta recapacitação, a LT 138 kV Jurumirim - Capão Bonito teve sua capacidade de transmissão ampliada 
em 76%, passando de 79 MVA para 139 MVA, por circuito, para as condições normais de operação, 
melhorando o atendimento das cargas da região de influência da SE Capão Bonito. 
 
A Companhia está substituindo também o sistema de proteção existente por proteções digitais 
microprocessadas com oscilografia incorporada e acesso remoto a partir da Central de Análise de Bom 
Jardim. Assim, mantém-se a confiabilidade e adequabilidade do sistema de proteção estabelecidos pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. Por esse sistema, são atendidas recomendações dos 
procedimentos de rede São Paulo e Vale do Paraíba. 
 
Indicadores de Desempenho do Sistema  
 
Os principais indicadores técnicos que refletem a confiabilidade do sistema de transmissão apresentaram o 
seguinte desempenho: 
 
DREQ – Duração Equivalente de Interrupção: conceito que corresponde ao tempo em que esteve 
interrompido o montante de carga de valor igual à demanda máxima do sistema. Esse indicador pode 
também ser entendido como o equivalente à duração de uma interrupção da demanda máxima no período. 
No ano de 2004, o tempo de interrupção foi de 5,5802 minutos; e 
  
FREQ – Freqüência Equivalente de Interrupção: conceito que significa a fração da demanda 
interrompida, correspondendo ao número de vezes em que a demanda máxima teria sido interrompida no 
período. No ano de 2004, esse índice ficou em 0,2252. 
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O DESEMPENHO ECONÔMICO- FINANCEIRO 

 
 
Fundamentos 
 
A principal fonte de receita da Companhia é proveniente do uso do seu sistema de transmissão por outras 
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 
2004, implicando reajuste médio de 18,4% com relação aos níveis anteriormente praticados.  

 
A execução do orçamento da Companhia em 2004 possibilitou investimentos de R$ 159.590 mil nas 
atividades de produção, sendo R$ 72.027 mil destinados a melhorias dos ativos existentes e R$ 87.563 mil 
destinados a novos projetos que ensejam receita adicional. Em 2004, entraram em operação comercial 14 
novos projetos, que suscitaram receita adicional de R$ 47.546 mil nesse exercício, correspondendo a uma 
receita anualizada de R$ 101.469  mil. 

 

Projetos Energizados em 2004 
                                                                                    R$ Mil 

    Resolução Investimento a  Receita do Operação 

Nº Descrição do Projeto Nº Data ser Remunerado 1º ao 15º Ano Comercial
  Rede Básica        
1 SE Jupiá I  545 14/10/2003            2.076                333  04/01/2004
2 SE Ilha Solteira 545 14/10/2003            2.568                350  31/05/2004
3 SE Cabreúva 503 06/09/2002          34.540              9.100  27/06/2004
4 SE Bauru I 591 30/10/2002            4.605                890  29/06/2004
5 SE Miguel Reale 719 18/12/2002        289.551           65.558  30/06/2004
6 LT Baixada Santista / Tijuco Preto 584 21/12/2001            6.402             1.222  28/07/2004
7 SE Baixada Santista 584 21/12/2001            5.026                 943  29/07/2004
8 SE Tijuco Preto 584 21/12/2001            6.592              1.239  30/07/2004
9 SE Araraquara 591 30/10/2002            5.980              1.156  03/08/2004

10 SE Jupiá II 591 30/10/2002            6.013              1.161  04/08/2004
11 SE Bauru II 591 30/10/2002            5.980              1.156  11/08/2004
12 LT Chavantes / Botucatu Leilão 003 28/09/2001          34.529            10.614  19/11/2004

 Conexão      
13 SE Miguel Reale     -       -             34.080              7.716  30/06/2004
14 Elektro    -       -                -                  31  25/07/2004

Total            437.942      101.469   
 

 
Em 2004, a Receita Operacional Bruta atingiu R$ 1.161.509 mil que, após as deduções dos tributos e 
encargos diretos, resultou em Receita Operacional Líquida de R$ 1.097.994 mil.  

 
As Despesas Operacionais passíveis de gerenciamento direto pela Administração, que compreendem, 
basicamente, pessoal, materiais e serviços, no montante de R$ 476.434 mil, representaram 43,4% da 
Receita Operacional Líquida. 
 
A Geração de Caixa da Companhia, expressa pelo Resultado do Serviço acrescido do valor da 
Depreciação, atingiu R$ 580.100 mil, representando margem de 52,8% sobre a Receita Operacional 
Líquida. 

 
A Companhia apresentou Lucro Líquido de R$ 348.778 mil no exercício de 2004, equivalente a R$ 2,34 por 
lote de mil ações. 
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Análise dos Resultados dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro 
 

2004 2003

RECEITA OPERACIONAL....................................................................... 1.161.509 910.159
   Deduções à Receita Operacional..........................................................
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA....................................................... 1.097.994 846.593
DESPESA OPERACIONAL......................................................................
RESULTADO DO SERVIÇO.................................................................... 415.531 209.141
RESULTADO FINANCEIRO..................................................................... 79.200 74.766
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS JUROS DE CAPITAL....... 494.731 283.907
   Juros sobre o Capital Próprio................................................................
RESULTADO OPERACIONAL APÓS JUROS DE CAPITAL.................. 419.731 136.658
RESULTADO NÃO OPERACIONAL....................................................... 5.815
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL E IR........................... 425.546 129.963
   Contribuição Social e Imposto de Renda...............................................
   Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio......................................... 75.000 147.249
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.......................................................... 348.778 222.376

R$ Mil

 

(63.515) (63.566)

(682.463) (637.452)

(75.000) (147.249)

(6.695)

(151.768) (54.836)

 
O Resultado do Serviço obtido em 2004 apresenta-se 98,7% superior ao verificado em 2003, demonstrando 
a melhoria significativa do desempenho operacional da Companhia, que registrou evolução da margem 
operacional de 24,7%, em 2003 para 37,8% em 2004.  
 
O Resultado Operacional em 2004, antes dos Juros sobre o Capital Próprio, mostrou-se 74,3% superior ao 
verificado no exercício de 2003, confirmando a melhoria do desempenho operacional e financeiro da 
Companhia.  

 
Em conseqüência dos resultados positivos obtidos em sua gestão operacional em 2004 a Transmissão 
Paulista obteve o Lucro Líquido de R$ 348.778 mil, mostrando evolução de 56,8% comparativamente ao 
apurado em 2003. 

 
O desempenho econômico-financeiro no exercício possibilitou à Companhia creditar a seus acionistas, 
ainda em 2004, o montante de R$ 75.000 mil a título de Juros sobre o Capital Próprio, correspondendo a 
21,5% do Lucro Líquido do Exercício. Esse valor é 62,3% superior ao Dividendo Mínimo Obrigatório de R$ 
46.200 mil. 
  
Estrutura de Capital 
 
A Transmissão Paulista encerrou o exercício de 2004 demonstrando estrutura de capital com 20,2% de 
recursos de terceiros, incluindo apenas 6,3% de dívida onerosa com relação ao ativo total. Tal situação 
decorre principalmente das restrições formais impostas pelo Conselho Monetário Nacional referentes ao 
contingenciamento da dívida do setor público. Sendo empresa controlada pelo Governo do Estado de São 
Paulo, a Transmissão Paulista é, portanto, afetada por essas restrições normativas, que a tem impedido de 
acessar as fontes de financiamento que oferecem capitais a juros compatíveis com o retorno do negócio de 
transmissão de energia elétrica. 
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Assim sendo, a Companhia vem utilizando os recursos gerados internamente para atender ao seu 
programa de investimentos, dado que a captação de recursos a taxas de juros incompatíveis com o retorno 
do seu negócio implicaria redução de valor para os acionistas, além de comprometer a capacidade de 
endividamento da Companhia para o futuro.       

 
Negociação das Ações 

 
No exercício de 2004 foram realizados 48.754 negócios com ações da Companhia na Bolsa de Valores de 
São Paulo – BOVESPA, envolvendo o volume total de R$ 492.276 mil.  
 
No âmbito dos programas de ADR’s (American Depositary Receipts) – nível 1 da Companhia, constavam da 
sua base acionária, ao final do exercício de 2004, 28.384 ADR’s referentes a ações preferenciais e 12.333 
ADR’s referentes a ações ordinárias. Nos programas existentes, cada ADR corresponde a 3.000 ações da 
respectiva espécie. 
 
Ao longo do ano de 2004, o IBOVESPA valorizou-se em 17,8%. Nesse período, as ações ordinárias da 
Companhia valorizaram 6,1%, enquanto que suas ações preferenciais registraram valorização de 5,4% no 
mercado. 
 
Nível 1 de Governança Corporativa 
 
A Transmissão Paulista foi a primeira empresa 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. 
 
Cumprindo as regras da Governança Corporativa, a Transmissão Paulista  realizou reunião em 29 de 
setembro de 2004 com analistas e investidores, no auditório da Associação dos Analistas e Profissionais de 
Investimento de Mercado de Capitais – APIMEC-SP, ocasião em que apresentou resultados econômico-
financeiros, composição da receita e seu reajuste, novo quadro regulatório do segmento transmissão, 
contexto do orçamento, perspectivas, desafios, bem como a responsabilidade social da Companhia. 
 
Desta forma, a Transmissão Paulista reforça seus compromissos com as melhores práticas de Governança 
Corporativa, com destaque para a clareza e oportunidade nas informações oferecidas ao mercado.  
 
Auditores Independentes 
 
Para os fins previstos na Instrução CVM – 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia informa que a 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, contratada em maio de 2004 para prestação de 
serviços de auditoria de suas demonstrações contábeis, para um período de 3 anos,  desde então só 
prestou serviços relacionados à auditoria externa. 
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A MODERNIZAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO 

 
  
A Companhia modernizou e integrou também seu sistema corporativo. Para o sistema de suprimentos, 
foram estabelecidos Pregões Presenciados e a Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo 
(BEC), os quais têm proporcionado bastante transparência e uniformidade ao processo de compras.  
 
A Integração dos Sistemas de Informação de gestão empresarial tornou-se estratégica, direcionando e 
priorizando projetos que contribuam para que todos os níveis da corporação tenham acesso às informações 
necessárias para a consecução de suas atividades. Dessa forma, foram totalmente integrados os 
programas de Sistemas de Informação e gestão empresarial, proporcionando ganhos de produtividade e 
precisão nos controles empresariais.  
 
Outra integração implementada contempla a unificação de dois ambientes, o de Supervisão e Controle do 
sistema elétrico e o da Rede Corporativa. A disponibilização das informações tem sido acompanhada pela 
expansão da rede corporativa que faz uso dos diversos meios de comunicação de dados, sejam próprios, 
da rede do Governo do Estado de São Paulo, a Intragov ou da Internet. No total, 65 unidades se encontram 
interligadas à rede corporativa, possibilitando que as informações sejam acessadas por quase a totalidade 
dos empregados. 
 
O reconhecimento externo à qualidade da política de tecnologia de informação adotada pela Companhia foi 
certificado por meio do prêmio melhor “case” CIO Gov 2004 (Chief Information Officer – executivos de 
tecnologia da informação). O CIO Gov é promovido pela Sociedade de Usuários de Informática e 
Telecomunicações (SUCESU). A Transmissão Paulista foi premiada com o trabalho “Implantação da 
Política de Segurança da Informação na Transmissão Paulista”. 
 
O reconhecimento externo da Companhia na área de informática em 2004 foi também registrado por 
matéria publicada na Revista Info Exame “As 100 empresas mais ligadas do Brasil”, incluindo a 
Transmissão Paulista entre as empresas em que a estrutura de Tecnologia de Informação é fundamental 
para os negócios. 
 

A QUALIDADE E A COMPETITIVIDADE 
 
 
A gestão pela qualidade na Transmissão Paulista e a ampliação dos processos de certificação ISO 9001 
acompanham o processo de modernização e reforçam o compromisso da Companhia pela busca contínua 
à excelência na prestação de serviços.  
 
A Companhia tem priorizado as certificações ISO de processos estratégicos e determinantes para o 
aumento da competitividade, as quais se iniciaram com as atividades de coordenação, supervisão e 
controle da operação em tempo real  do Centro de Operação do Sistema e posteriormente estendidas aos 
três Centros Regionais de Operação. 
 
Na seqüência, destacamos os processos que foram considerados estratégicos: 
 
• Inspeção de Linhas Aéreas de Transmissão; 
 

• Programação da Manutenção das Instalações da Rede Básica e da Rede Complementar; 
 

• Cadastramento e Avaliação de Fornecedores de Materiais, Equipamentos e Serviços; e 
 

• Expansão de escopo das certificações envolvendo os Centros de Operação. 
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Certificações Conquistadas no Padrão Normativo ISO 9001:2000 
 

Unidade Escopo Entidade 
Certificadora

Centro de Operação do Sistema – COS 
 
Certificado:     23/12/1998 
Recertificado: 15/03/2002 
Migrado:         16/10/2002 

Coordenação, 
Supervisão e Controle da 
Operação em tempo 
Real dos Sistemas 
Elétrico, Energético e 
Hidráulico 

BVQI 

Centro Regional de Operação do Sistema Bauru – CROB 
 
Certificado:     03/05/2002 

Coordenação, 
Supervisão e Controle da 
Operação em tempo 
Real do Sistema Elétrico 

BVQI 

Centro Regional de Operação do Sistema Cabreúva – CROC 
 
Certificado:     15/05/2002 

Coordenação, 
Supervisão e Controle da 
Operação em tempo 
Real do Sistema Elétrico 

BVQI 

Centro Regional de Operação do Sistema São Paulo - CRO-SP 
 
Certificado:     22/03/2001 
Migrado:         18/10/2002 
Recertificado: 12/05/2004 

Coordenação, 
Supervisão e Controle da 
Operação em tempo 
Real do Sistema Elétrico 

BVQI 

Divisão de Manutenção de Subestações e Linhas - TEM e Equipes 
de Inspeção de Bauru, Votuporanga, Chavantes, Itapetininga, 
Presidente Prudente, Jupiá, Santa Bárbara, Mocóca, Cabreúva, 
Taubaté, Santo Ângelo, Litoral e São Paulo. 
 
Certificado:     19/12/2003 

Inspeção de Linhas 
Aéreas de Transmissão ABS 

Divisão de Manutenção de Subestações e Linhas - TEM e Equipes 
de Programação e Análise da Manutenção de Bauru, Votuporanga, 
Chavantes, Jupiá, Santa Bárbara, Cabreúva, Taubaté, Litoral e São 
Paulo. 
 
Certificado: recomendado em 16/12/2004 

Programação de 
Serviços de Manutenção 
em Instalações da Rede 
Básica e da Rede 
Complementar 

BVQI 

Divisão de Tecnologia e Administração de Materiais – AST 
 
Certificado: recomendado em 22/12/2004 

Cadastramento e avalia-
ção de fornecedores de 
materiais, equipamento 
e serviços 

BVQI 
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OS PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

 
 
Em 2004, a Companhia deu continuidade ao forte programa de inovação tecnológica que desenvolve 
através dos projetos de pesquisa e desenvolvimento. 
 

Evolução dos Investimentos em Projetos de P&D 

Ciclo R$ Mil 

2001/2002 3.218 

2002/2003 3.562 

2003/2004 2.218 

2004/2005 4.430 

Total 13.428 

   
 
Foram concluídos, em 2004, 17 projetos referentes ao ciclo 2002/2003, que agregarão conhecimento 
considerável de monitoração e automação aos sistemas de supervisão e controle, de inteligência artificial 
as linhas de transmissão, de tecnologia de informação ao ambiente corporativo, de mensuração das 
externalidades para os custos da Companhia e de diagnósticos de transformadores para o sistema de 
potência. 
 
Outros 10 novos projetos, integrantes do ciclo 2003/2004, foram iniciados com aplicação nas áreas técnica 
e financeira.  
 
O reconhecimento pela qualidade da inovação tecnológica do Programa da Transmissão Paulista marcou 
de forma positiva o ano, com a classificação entre os  três melhores projetos, dentre 70 inscritos, no prêmio 
Fundação Coge. A Companhia foi classificada na categoria Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, 
apresentando o projeto “Minimização do Esforço Repetitivo do Eletricista na Manutenção de Linhas de 
Transmissão”. 
 
A premiação coincidiu com a obtenção, nesse período, da aprovação do INPI - Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial do protocolo de patenteado referido projeto. A solicitação de patente baseou-se no 
ineditismo da proposta e na importância, do equipamento, gerado pelo projeto, para a  saúde e segurança 
dos eletricistas, os quais representam cerca de 8% do quadro de empregados da Companhia. 
  
Outros três projetos, o “SSL - Sistema de Serviços em Linhas de Transmissão”, o  “Sistemas Abertos de 
Supervisão e Controle de Subestações” e o “Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Digital e Absoluto de 
Posição de Seccionadora”, foram selecionados para apresentação no 11º Congresso e Exposição 
Internacional de Automação – CONAI, comprovando o retorno, através de aplicações completamente 
automatizadas, dos investimentos crescentes realizados em pesquisa e desenvolvimento. 
 
Ainda em 2004, em cumprimento ao disposto no contrato de concessão, a Companhia encaminhou para 
apreciação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 23 novos projetos, integrantes do ciclo 
2004/2005,  que deverão ser executados em 2005.   
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O MEIO AMBIENTE 

 
 
Implementação de Sistemas de Gestão Ambiental – ISO 14.001 
 
A Transmissão Paulista deu continuidade ao processo de certificação ambiental de suas unidades, 
mantendo a prioridade de implantação de sistemas de gestão ambiental em todas as subestações. 
Atualmente, possui as seguintes subestações certificadas na NBR ISO 14001:1996: Santa Bárbara 
D’Oeste, Xavantes, Araraquara, Centro-ETR, Oeste e Registro. 
 
Em 2004, as subestações e as áreas corporativas envolvidas com os sistemas de gestão ambiental foram 
submetidas ao processo de auditoria externa, conduzido pela equipe de auditores e especialistas 
independentes da empresa DQS do Brasil, para manutenção das certificações obtidas anteriormente.  
 
Gerenciamento de Resíduos 
 
A Transmissão Paulista desenvolveu metodologia própria para o atendimento aos requisitos normativos da 
NBR ISO 14001, respeitando as práticas cotidianas de gestão da operação e manutenção de subestações 
e a sua cultura empresarial. 
 
Desta forma, o processo de implantação do sistema de gestão ambiental em novas unidades, contou com a  
incorporação de melhorias propostas nas inúmeras auditorias. 
 
Para avançar de maneira mais rápida na certificação ambiental de todas as suas subestações, a 
Transmissão Paulista implementou um sistema corporativo de gerenciamento dos resíduos, que visa 
atender a legislação ambiental e eliminar desperdícios. 
 
O gerenciamento dos resíduos envolveu as diversas etapas de inventário, classificação, tratamento de 
resíduos, definição dos procedimentos para a coleta, manuseio, acondicionamento, transporte, estocagem 
provisória e destinação final. 
 
Foi realizado também um diagnóstico ambiental no conjunto das subestações, com o objetivo de definir 
prioridades para a continuidade do processo de obtenção das certificações na NBR ISO 14001. Foram 
consideradas neste diagnóstico as subestações cuja localização territorial implique em risco ambiental 
maior, as que já apresentaram algum histórico de acidente; as que não possuem paredes corta-fogo para 
os bancos de trafos e reatores; e as  próximas à comunidade, entre outros. 
 
O resultado deste diagnóstico possibilitou que as subestações fossem agrupadas de acordo com os 
aspectos e riscos ambientais semelhantes e a definição dos grupos prioritários na continuidade das 
certificações ambientais. 
 
A conclusão da implementação do sistema corporativo de gerenciamento de resíduos vai possibilitar à 
Transmissão Paulista a utilização de estratégia de certificação “multi-site” sugerida pela empresa 
certificadora DQS do Brasil. A partir de 2005, serão implementados sistemas de gestão ambiental, 
simultaneamente, em diversas subestações, com aspectos e riscos ambientais semelhantes e o organismo 
certificador  emitirá, ao final, certificado “multi-site”, abrangendo as subestações envolvidas.  
 
Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TAC 
 
Em 26 de março de 2004, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente concedeu à Transmissão Paulista a 
Licença Ambiental de Operação n.º 00136, referente ao Sistema de Transmissão de Energia Elétrica 
(linhas, subestações, torres de microondas e estradas de acesso), objeto do TAC firmado em 19 de 
dezembro de 2002. Esta licença tem validade de 10 anos. 
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A Licença de Operação foi emitida após o cumprimento, pela Companhia, de cinco Projetos de Restauração 
Florestal, perfazendo um total de 272,99 hectares, em Unidades de Conservação pertencentes ao Instituto 
Florestal – IF. 
 
Projetos de Reflorestamento  
 
Em atendimento ao TAC, a Transmissão Paulista elaborou projetos para a recuperação de uma área 
equivalente a 272,99 hectares dentro de unidades de conservação pertencentes ao Instituto Florestal - IF. 
As unidades designadas pelo IF foram a Floresta Estadual de Assis, a Estação Experimental de Buri, a 
Estação Experimental de Itapetininga, a Floresta de Batatais e a Estação Experimental de Mogi Guaçu. 
 
Adotou-se uma abordagem moderna e ampla que abrange conceitos ecológicos de regeneração natural 
dos ecossistemas e a adequação ambiental das unidades estudadas com relação à legislação ambiental 
vigente. A combinação de técnicas de manejo florestal com técnicas de plantio, e a adequada aplicação 
destas, vão permitir a restauração florestal de forma eficiente, com melhor resultado, áreas densamente 
revegetadas com alta diversidade biológica, e o menor custo financeiro. 
 
Mapeamento e Diagnósticos 
 
Com esta abordagem, cada um dos cinco projetos incluiu, para cada unidade escolhida pelo Instituto 
Florestal - IF, um diagnóstico do uso e ocupação do solo, a caracterização e o mapeamento das áreas 
protegidas pela legislação ambiental vigente, uma descrição da flora nas formações naturais destas 
unidades e os métodos para a condução e o monitoramento das áreas que necessitam de restauração 
florestal. Também foram entregues ao IF mapa das situações ambientais encontradas e listagem das 
espécies vegetais nativas da região. 
 
Os projetos foram concluídos e protocolados, para análise e aprovação, na Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, em julho de 2004. A implantação dos reflorestamentos  abrangerá  diversas etapas e o 
cronograma previsto para conclusão total de execução do projeto é de quatro anos, com inicio do plantio 
em 2005. 
 
Licenciamento Ambiental de Linhas de Transmissão 
 
LT 230 kV Chavantes – Botucatu – Circuito 2 
 
A Transmissão Paulista obteve a Licença Ambiental de Operação n.º 00156, emitida em 16 de novembro de 
2004, com validade de 10 anos. Essa autorização libera a Companhia para operar e manter a Linha de 
Transmissão Chavantes – Botucatu - Circuito 2, respeitando as boas práticas ambientais, durante a 
execução de atividades de limpeza e manejo da vegetação na faixa de segurança, durante a vigência do 
empreendimento. 
 
LT 345 kV Baixada Santista – Tijuco Preto – Lançamento do Terceiro Circuito 
 
A Transmissão Paulista obteve a Licença Ambiental de Operação n.º 00144, emitida em 26 de julho de 
2004 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com validade de 10 anos. A concessão da Licença 
Ambiental e Instalação (LI n.º 00272) foi emitida em 03 de outubro de 2003 e Prévia (LP n0 00606) em 23 de 
maio de 2003. A Linha em referência, foi implantada em faixa de domínio existente e de propriedade da 
Transmissão Paulista, em processo de licenciamento ambiental que envolveu o CONDEPHAT e o Instituto 
Florestal.  
 
LT 345 kV Guarulhos – Anhangüera 
 
A Linha de Transmissão Guarulhos – Anhangüera entrou em operação no ano de 1962 e encontrava-se 
desenergizada desde 1992, sendo mantida como reserva técnica estratégica para a expansão do sistema 
elétrico que atende a Região Metropolitana de São Paulo.  
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Em 2004, teve inicio o processo de licenciamento ambiental da obra de reativação desta linha, que envolve 
a substituição de torres e cabos para permitir a mudança na tensão de operação de 230 kV para 345 kV. O 
traçado da linha está inserido em áreas urbanizadas da cidade de São Paulo e possui um trecho de 6 Km 
que se desenvolve no interior do Parque Estadual da Serra Cantareira. A Transmissão Paulista concluiu a 
elaboração do RAP – Relatório Ambiental Preliminar e protocolou para análise da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, em abril de 2004. 
 
 

A GESTÃO DE PESSOAL E A RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
 
Os 2.985 empregados da Companhia estão distribuídos em diferentes regiões do Estado de São Paulo, 
55,6% no Interior e 44,4% na Capital. Desse total, 80,4% estão alocados na área técnica. 
 
O quadro qualificado de pessoal tem exigido permanente processo de aperfeiçoamento profissional. Todos 
os empregados da Companhia são alfabetizados, sendo que 45,5% dispõe de ensino médio concluído e 
35,5% concluíram o curso superior. 
 
Para tanto, o Programa de Educação Corporativa, implantado na Transmissão Paulista desde 2001, tem 
garantido a reciclagem, o conhecimento e a atualização constante dos seus profissionais nos vetores de 
gestão, institucional, tecnológico e tecnologia da informação. 
 
Em 2004, foram realizados cursos para desenvolvimento e especialização em todas as áreas da 
Companhia, totalizando 8.901 participações, sendo 114.000 homens-hora de treinamento, em 776 turmas, 
representando 38 horas de treinamento por empregado no ano, além de contar com os Programas de Bolsa 
de Estudos, Programa de Inglês, Programa de Estágio Regulamentar e Avaliação de Performance 
Profissional.  
 
Além do aperfeiçoamento profissional, a Transmissão Paulista tem investido bastante na saúde de seus 
empregados, através das campanhas de saúde e serviço social, os quais  têm representado um importante 
diferencial na redução de doenças.  
 
Dois Programas foram considerados fundamentais à saúde dos empregados em 2004: o de Vacinação 
contra a gripe, abrangendo 1.864 empregados, 754 familiares e 640 contratados, perfazendo um total de 
3.258 doses aplicadas, e o Tabagismo. Após um ano de sua implantação, o Programa Tabagismo 
conseguiu proporcionar uma melhoria significativa na qualidade de vida dos empregados participantes, 
obtendo uma taxa de sucesso de 70%. 

 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
 
O Programa de Responsabilidade Social da Transmissão Paulista recebeu pelo segundo ano consecutivo, 
no Fórum Nacional de Cidadania Empresarial, o troféu Empresa Cidadã, pelas ações sociais desenvolvidas. 
 
O programa foi concebido sob a ótica da conscientização interna dos empregados para o conhecimento do 
conceito e o exercício da cidadania, estendendo-se aos familiares e à comunidade da qual é parte. 
Compreende projetos de cunho social, tecnológico e cultural, estreitando cada vez mais as relações entre a 
Transmissão Paulista e a sociedade, a seguir indicados. 
 

Acompanhar 
 

Acompanhamento social a empregados em afastamento por motivo de saúde e acidente do trabalho. 
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Dependência Química 
 

Prevenção e atendimento, através do Grupo de Apoio Transmissão à empregados e familiares com 
dependência química e suporte às famílias. 

 
Desenvolvendo Talentos 

 
Capacitação de deficientes visuais por meio de promoção de atividades de reabilitação (cursos de leitura e 
escrita Braille). Oferece cursos de Informática e Telemarketing para deficientes visuais da comunidade na 
cidade de São Paulo, habilitando-os para inclusão digital e posterior inserção no mercado de trabalho, 
sendo implementados através de parceria com a Associação de Deficientes Visuais e Amigos – ADEVA. 

 
Eficiência 

 
Atendimento à empregados e a filhos de empregados portadores de deficiência física, mental,  sensorial  e  
múltiplas. Realiza orientações, encaminhamentos, providências quanto às necessidades especiais e 
reuniões com as famílias, além de eventos unindo os empregados participantes do projeto, suas famílias e 
chefias, para troca de experiências e vivências. 

 
Jovem Trabalhador 

 
Através de convênio de cooperação educacional visa proporcionar aos adolescentes da comunidade 
desenvolvimento profissional e pessoal por meio de aprendizagem prática de rotinas administrativas e de 
convívio empresarial, tanto na Capital quanto nas Unidades Descentralizadas. 

 
Transmitindo Saúde 

 
Promoções de ações que favoreçam a prevenção e conscientização dos empregados da Transmissão 
Paulista nos aspectos de saúde. 

 
Fundação Patrimônio Histórico da Energia 

 
Criada para garantir a preservação do patrimônio cultural das Empresas Energéticas, tornou-se um centro 
de referência nacional do setor. A Fundação, apoiada pela Transmissão Paulista, vem contribuindo 
decisivamente para a difusão da história da energia e do vasto universo a ela inter-relacionado, 
possibilitando maior compreensão das mudanças ocorridas na nossa sociedade neste século, 
preservando arquivos, objetos, equipamentos e sítios de valor histórico. O acervo da Fundação reúne 
documentação arquivista, bibliográfica, museológica e arquitetônica, prestando apoio a pesquisas.  

 
Frentes de Trabalho 

 
Ação emergencial de auxílio ao desempregado, desenvolvido em parceria com a Secretaria do Emprego e 
Relações do Trabalho, tem por objetivo proporcionar ocupação, qualificação profissional  e renda à 
população desempregada no mínimo há 1 ano e que resida no Estado de São Paulo há pelo menos  
2 anos. 

 
Instituto Criança Cidadã – ICC 

 
A Transmissão Paulista é uma das mantenedoras do Instituto Criança Cidadã, apoiando as atividades que 
beneficiam aproximadamente 8 mil crianças, adolescentes e adultos através de diversos projetos, como a 
Creche – Pré Escola, Complementação Escolar, Centro de Iniciação ao Trabalho, Projeto de Alfabetização 
e Projeto Nossa Comunidade. 

 

 
-16- 



 
 
 

 
CNPJ 02.998.611/0001-04

COMPANHIA ABERTA
 
 

Projeto Pomar 
 

Realizado em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, desenvolve ações de minimização 
do impacto visual das Linhas de Transmissão nas marginais Tietê e Pinheiros. O Projeto Pomar, além de 
promover a recuperação ambiental das margens do rio Pinheiros, promove a cidadania, utilizando mão de 
obra dos participantes das Frentes de Trabalho, consolidando uma parceria que beneficia toda a 
comunidade na cidade de São Paulo. 

 
Energia, Arte & Cultura 

 
A Transmissão Paulista tem patrocinado atividades culturais e artísticas, com a aplicação de recursos 
financeiros em projetos enquadrados na Lei de Incentivo Fiscal (Rouanet). No ano de 2004, foram 
contemplados os projetos de restauro e implantação do Museu da Energia de São Paulo, em área situada 
na Alameda Cleveland esquina com Alameda Nothman, no bairro de Campos Elíseos, conhecido como 
“Casarão de Santos Dumont”, em parceria com a Fundação Patrimônio Histórico da Energia, e da 
restauração do Palácio dos Campos Elíseos, antiga sede do Governo do Estado de São Paulo.  

 
Projeto Transformação 

 
Tem como objetivo o patrocínio e a difusão de eventos que promovam a cidadania, o desenvolvimento 
tecnológico e a cultura, estreitando as relações entre a Transmissão Paulista e a sociedade, tais como, 
Seminário Nacional da Gestão da Informação e do Conhecimento no Setor de Energia Elétrica,  
47º Congresso Estadual de Municípios, Fundação para o Prêmio Nacional de Qualidade (FPNQ), 
Congresso Brasileiro de Planejamento Energético, Seminário Nacional de Produção e Transmissão de 
Energia Elétrica, entre outros. 

 
Projeto PIPA 

 
Esse projeto nasceu da necessidade de orientar e educar os praticantes do eolismo (arte de empinar pipa) 
e assim prevenir a possibilidade de acidentes causados pela falta de informação. Em determinadas 
escolas, nas proximidades de instalações da Companhia, foi ministrado palestras e distribuído o material 
informativo. Foi ainda incentivada a participação dos alunos por meio de um concurso de redação sobre o 
tema.  A meta inicial de 74 escolas foi superada, atingindo 213 estabelecimentos de ensino em todo o 
Estado de São Paulo com a participação de 134.127 alunos. 

 
Campanha do Agasalho 

 
Atuar de forma relevante na sociedade é compromisso da Transmissão Paulista,  praticando e partilhando 
uma cultura de Responsabilidade Social. A Campanha do Agasalho é promovida anualmente pelo Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP) e é desenvolvida voluntariamente pelos 
empregados da Empresa em 55 localidades com postos de arrecadação em mais de 100 cidades. Em 
2004, foram arrecadadas 288.757 peças, que foram previamente higienizadas, consertadas, embaladas e 
etiquetadas com identificação. 

 
Padarias Artesanais 

 
Projeto que tem como objetivos principais a capacitação profissional, a melhoria da qualidade da 
alimentação e a geração de renda. Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo (FUSSESP), capacita pessoas indicadas pelas entidades cadastradas e posteriormente, entregues 
kits de padaria artesanal composto de liquidificador, balança, assadeiras de alumínio e botijão de gás, 
doados pela iniciativa privada. Através da Transmissão Paulista e parceiros comerciais, foram doados  
164 kits. Este projeto tem repercussão altamente positiva nos países do Mercosul. 
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BALANÇO SOCIAL 

 
(Valores em milhares de reais) 

 
Bases de Cálculo 2004 2003

   Receita líquida (RL)................................................................ 1.097.994 846.593
   Resultado operacional (RO).................................................... 419.731 136.658
   Folha de pagamento bruta (FPB)............................................ 329.973 328.487

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

    Alimentação........................................................................... 10.658     3,2                1,0               9.843       3,0                1,2               
    Encargos sociais compulsórios.............................................. 70.290     21,3              6,4               66.195     20,2              7,8               
    Previdência privada................................................................ 12.875     3,9                1,2               11.979     3,6                1,4               
    Saúde..................................................................................... 12.934     3,9                1,2               10.760     3,3                1,3               
    Educação............................................................................... 5.342       1,6                0,5               6.024       1,8                0,7               
    Auxílio creche......................................................................... 182          0,1                - 160          - -
    Participação nos lucros e resultados..................................... 13.448     4,1                1,2               9.968       3,0                1,2               
    Outros ................................................................................... 402          0,1                - 497          0,2                0,1               

Total........................................................................................... 126.131   38,2              11,5             115.426   35,1              13,7             

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

     Contribuições para a sociedade:  
     educação, cultura, saúde e saneamento, esporte, 
     combate à fome e segurança alimentar e outros.................. 2.990       0,7                0,3               2.500       1,8                0,3               
     Tributos (excluídos encargos sociais)................................... 83.169     19,2              7,6               52.767     38,6              6,2               

Total........................................................................................... 86.159     19,9              7,9               55.267     40,4              6,5               

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

   Relacionados com operação da Empresa.............................. 423          0,1                - 409          0,3                -
   Em programas e/ou projetos externos.................................... 228          0,1                - 176          0,1                -

Total........................................................................................... 651          0,2                - 585          0,4                -

Indicadores do Corpo Funcional

    Empregados no final do exercício.......................................... 2.985            3.088            
    Admissões durante o exercício.............................................. 3                   11                 
    Empregados acima de 45 anos............................................. 1.102            984               
    Mulheres empregadas........................................................... 322               343               
    % cargos de chefia ocupados por mulheres ......................... 10,3              10,3              
    Empregados portadores de deficiência.................................. 13                 13                 

Informações Relevantes quanto ao Exercício
da Cidadania Empresarial

   Relação entre a maior e a menor remuneração...................... 21 vezes 21 vezes
   Total de acidentes de trabalho................................................ 25 16
   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 e 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 Apóia
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2004 2003
ATIVO

 CIRCULANTE
  Disponibilidades
   Numerário disponível........................................................................... 133 285
   Aplicações financeiras......................................................................... 543.857 317.583

543.990 317.868
  Créditos, valores e bens realizáveis
   Clientes................................................................................................ 141.419 116.460
   Almoxarifado........................................................................................ 25.874 21.052
   Valores a receber - Secretaria da Fazenda.......................................... 49.273 123.600
   Provisão para créditos de liquidação duvidosa.....................................
   Tributos e contribuições compensáveis............................................... 9.260                 3.938                 
   Cauções e depósitos vinculados.......................................................... 6.189                 6.325                 
   Outros.................................................................................................. 17.262 10.232

248.198 281.607
  Despesas pagas antecipadamente.................................................... 5.783 5.562

797.971 605.037
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
  Créditos, valores e bens realizáveis
   Valores a receber - Secretaria da Fazenda.......................................... 117.632 143.278
   Alienação de bens e direitos................................................................ 70.496 70.496
   Provisão para créditos de liquidação duvidosa.....................................
   Imposto de renda e contribuição social diferidos.................................. 96.488               81.271               
   Cauções e depósitos vinculados.......................................................... 60.466               56.729               
   Outros.................................................................................................. 100                    3.005                 

272.468             284.283             
  Despesas pagas antecipadamente.................................................... 62.602               -                    

335.070 284.283
 PERMANENTE
  Investimentos...................................................................................... 4.245 4.245

  Imobilizado
   Em serviço........................................................................................... 5.537.417 5.178.489
   Depreciação acumulada.......................................................................

3.140.127 2.909.210
   Em curso.............................................................................................. 364.251 565.112

3.504.378 3.474.322
   Obrigações especiais...........................................................................

3.494.822 3.465.234
3.499.067 3.469.479

TOTAL DO ATIVO....................................................................... 4.632.108 4.358.799

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)

 

(1.079) -                    

(72.714) (70.496)

(2.397.290) (2.269.279)

(9.556) (9.088)

 
    

As notas explicativas anexas são parte integrante destes balanços 
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2004 2003
PASSIVO

 CIRCULANTE
  Fornecedores............................................................................................. 39.787 25.832
  Tributos a recolher..................................................................................... 41.916 16.857
  Empréstimos, financiamentos e encargos de dívidas................................ 44.768 41.960
  Encargos do consumidor........................................................................... 7.248 5.281
  Salários e contribuições sociais................................................................. 12.863 14.262
  Programa de demissão voluntária.............................................................. 1.175 7.162
  Obrigações estimadas............................................................................... 38.911 42.872
  Valores a pagar.......................................................................................... 13.641 18.342
  Juros sobre o capital próprio/dividendos.................................................... 44.399               72.556               
  Outros........................................................................................................ 18.382 17.253

263.090 262.377

 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
  Empréstimos e financiamentos.................................................................. 13.997 55.706
  Valores a pagar.......................................................................................... 220.954 206.104
  Imposto de renda diferido.......................................................................... 16.374               16.374               
  Provisões para contingências.................................................................... 216.900             175.440             
  Provisões para encargos fiscais e tributários............................................. 38.524 37.416
  Obrigações especiais - reversão/amortização............................................ 24.053               24.053               
  Outros........................................................................................................ 8.474                 8.433                 

539.276 523.526

 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS................................ 134.465             151.450             

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  Capital social............................................................................................. 462.000 462.000
  Reservas de capital................................................................................... 2.592.369 2.592.369
  Reservas de lucros.................................................................................... 157.929 142.020
  Lucros acumulados.................................................................................... 482.313 224.391

3.694.611 3.420.780
  Recursos destinados a aumento de capital................................................ 666 666

3.695.277 3.421.446

TOTAL DO PASSIVO...................................................................... 4.632.108 4.358.799

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)

 
 
 

As notas explicativas anexas são parte integrante destes balanços 
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2004 2003
RECEITA OPERACIONAL
 Receita de uso da rede elétrica........................................................... 1.155.864     903.778        
 Outras receitas.................................................................................... 5.645            6.381            

1.161.509 910.159

DEDUÇÕES À RECEITA OPERACIONAL
 Quota para a reserva global de reversão - RGR..................................
 COFINS / PIS......................................................................................
 Recuperação COFINS / PIS - Ofício ANEEL....................................... 62.602 -                
 ISSQN.................................................................................................

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA........................................ 1.097.994 846.593

CUSTO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO
 Pessoal................................................................................................
 Material................................................................................................
 Serviços de terceiros...........................................................................
 Depreciação........................................................................................

LUCRO OPERACIONAL BRUTO............................................. 785.901 553.487

DESPESA OPERACIONAL
 Pessoal................................................................................................
 Programa de demissão voluntária.......................................................
 Material................................................................................................
 Serviços de terceiros...........................................................................
 Depreciação........................................................................................
 Encargos regulamentares da concessão.............................................
 Provisões para contingências..............................................................
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa....................................
 Outras despesas.................................................................................

RESULTADO DO SERVIÇO..................................................... 415.531 209.141

RESULTADO FINANCEIRO
 Amortização do deságio...................................................................... 16.985 16.985
 Receita................................................................................................ 80.535 90.838
 Despesa..............................................................................................
 Variações monetárias líquidas............................................................. 3.779
 Juros sobre o capital próprio................................................................

4.200
RESULTADO OPERACIONAL................................................. 419.731 136.658
 Receita não operacional...................................................................... 12.857          2.459            
 Despesa não operacional....................................................................
RESULTADO NÃO OPERACIONAL........................................ 5.815

LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
 E DO IMPOSTO DE RENDA.................................................... 425.546 129.963
 Contribuição social..............................................................................
 Imposto de renda.................................................................................
 Contribuição social diferida.................................................................. 1.980
 Imposto de renda diferido.................................................................... 5.502
LUCRO ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS 
 SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO............................................... 273.778 75.127
 Reversão dos juros sobre o capital próprio.............................. 75.000          147.249        
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO........................................... 348.778 222.376

Lucro líquido por lote de mil ações - R$............................... 2,34 1,49

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)

 

(31.416) (24.328)
(94.535) (39.131)

(166)              (107)              
(63.515) (63.566)

(98.954) (88.776)
(7.697) (8.167)

(52.619) (46.428)
(152.823) (149.735)
(312.093) (293.106)

(218.578) (221.652)
(7.202) (11.865)         

(14.975) (12.245)
(30.102) (35.026)
(11.746) (10.817)
(15.833) (2.785)
(41.460) (30.390)
(3.297) -                

(27.177) (19.566)
(370.370) (344.346)

(22.099) (23.526)
(9.531)

(75.000) (147.249)
(72.483)

(7.042) (9.154)
(6.695)

(38.156) (12.835)
(107.568) (49.483)

(1.606)
(4.438)

 
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações 
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003

(Valores em milhares de  reais)
RECURSOS 

CAPITAL LUCROS DESTINADOS 

DESCRIÇÃO SOCIAL CAPITAL LUCROS ACUMULADOS SUBTOTAL A AUMENTO TOTAL

DE CAPITAL

Saldos em 31 de dezembro de 2002.................................................................. 462.000                  2.592.369               132.677                  161.822                  3.348.868               666                         3.349.534               
Realização da reserva de lucros a realizar........................................................... -                          -                          1.776 -                          -                          -                          

Realização da base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido........... -                          -                          -                          -                          

Lucro líquido do exercício..................................................................................... -                          -                          -                          222.376 222.376 -                          222.376

Distribuição de juros sobre o capital próprio

   RCA - 12/05/03.................................................................................................. -                          -                          -                          -                          

   RCA - 08/09/03.................................................................................................. -                          -                          -                          -                          

Destinação de lucro proposta à AGO de 23/04/04

  Reserva legal...................................................................................................... -                          -                          11.119                    -                          -                          -                          

Saldos em 31 de dezembro de 2003.................................................................. 462.000                  2.592.369               142.020                  224.391                  3.420.780               666                         3.421.446               
Realização da reserva de lucros a realizar........................................................... -                          -                          1.530 -                          -                          -                          

Lucro líquido do exercício..................................................................................... -                          -                          -                          348.778 348.778 -                          348.778

Dividendos prescritos............................................................................................ -                          -                          -                          53 53 -                          53

Distribuição de juros sobre o capital próprio

   RCA - 10/05/04.................................................................................................. -                          -                          -                          -                          

   RCA - 22/11/04.................................................................................................. -                          -                          -                          -                          

Destinação de lucro proposta à AGO de 25/04/05

  Reserva legal...................................................................................................... -                          -                          17.439                    -                          -                          -                          

Saldos em 31 de dezembro de 2004.................................................................. 462.000                  2.592.369               157.929                  482.313                  3.694.611               666                         3.695.277               
RCA - Reunião do Conselho de Administração

Valor Patrimonial da Ação por lote de mil - R$ 24,75

RESERVAS DE 

 

(1.776)                     

(3.215) (3.215) (3.215)

(68.400) (68.400) (68.400)

(78.849) (78.849) (78.849)

(11.119)

(1.530)                     

(27.177) (27.177) (27.177)

(47.823) (47.823) (47.823)

(17.439)

 
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações 
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ORIGENS DOS RECURSOS 2004 2003
   Das operações
    Lucro líquido do exercício.............................................................................................. 348.778 222.376

    Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido
      Depreciação................................................................................................................ 164.569 160.552

      Variações monetárias e cambiais de longo prazo ....................................................... 16.075 23.485

      Baixas do ativo permanente........................................................................................ 9.463 6.907

      Amortização do deságio..............................................................................................
      Imposto de renda e contribuição social diferidos.........................................................
      Provisões para contingências...................................................................................... 41.460 30.390

548.143 419.243

   De terceiros
    Transferências do circulante para o exigível a longo prazo............................................ 6.356                      37.741

    Transferências do realizável a longo prazo para o circulante......................................... 31.255 26.569

    Outras............................................................................................................................ 521 -                          

38.132 64.310

 Total das origens ............................................................................................. 586.275 483.553

APLICAÇÕES DOS RECURSOS
   No realizável a longo prazo ........................................................................................... 4.019 27.214

   No imobilizado ............................................................................................................... 204.089 202.126

   Nos juros sobre o capital próprio.................................................................................... 75.000 147.249

   Transferências do exigível a longo prazo para o circulante............................................. 48.344 50.998

   Recuperação COFINS / PIS - Ofício ANEEL.................................................................. 62.602 -                          

   Transferências do circulante para o realizável a longo prazo.......................................... -                          3.789                      

   Realização da base negativa da contribuição social sobre lucro líquido......................... -                          3.215                      

 Total das aplicações ...................................................................................................... 394.054 434.591

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO............................................ 192.221 48.962

DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Ativo circulante
    No início do exercício.................................................................................................... 605.037 561.340

    No fim do exercício........................................................................................................ 797.971 605.037

 Aumento do ativo circulante ............................................................................................. 192.934 43.697

Passivo circulante
    No início do exercício.................................................................................................... 262.377 267.642

    No fim do exercício........................................................................................................ 263.090 262.377

 Aumento (redução) do passivo circulante ........................................................................ 713

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO............................................ 192.221 48.962

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

(Valores em milhares de reais)

 

(16.985) (16.985)

(15.217) (7.482)

(5.265)

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

 
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003 

 
(Valores em milhares de reais) 

 
 
1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 
A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, sociedade de capital aberto, 
controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, está autorizada a operar como concessionária de 
Serviço Público de Energia Elétrica no Estado de São Paulo, 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. A Companhia tem suas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL. 
 
A Companhia é oriunda de cisão parcial da CESP – Companhia Energética de São Paulo, tendo iniciado 
suas operações comerciais em 01 de abril de 1999 e em 10 de novembro de 2001, incorporou a EPTE – 
Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A.  
 
 

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 adotadas no Brasil, 
conjugadas com as 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 2003. 
 
Para melhor apresentação e comparação, a rubrica Provisões para Encargos Fiscais e Tributários foi 
reclassificada do Passivo Circulante para o Passivo Exigível a Longo Prazo nas Demonstrações Contábeis 
de 2003, os efeitos desta reclassificação foram refletidos também na Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos. 
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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. 

 
b. Normas da ANEEL 

 
A Companhia adotou os procedimentos constantes dos Ofícios Circulares 2.306/2004 – 
SFF/ANEEL e 302/2005 – SFF/ANEEL (vide Nota Explicativa 10). 

 
4.2. Práticas Contábeis Gerais 
 

a. Aplicações Financeiras 
 

As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido 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, corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, acrescido 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. 
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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, pelo 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 exercício. 

 
i. Lucro Líquido por Lote de Mil Ações 

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

 
 
5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

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

Tipo de Aplicação 2004 2003

CDB Flutuante CDI.............. 272.342     174.785     
FIF Estatais.......................... 271.515     142.798     

543.857     317.583     
 

 
 

6. CLIENTES 
 

Nossos clientes são as Concessionárias/Permissionárias de Serviço Público de Energia Elétrica e 
consumidores livres de energia elétrica, conectados às instalações da Companhia. 
 

Instalações 2004 2003

Rede Básica........................ 108.510     67.898       
Conexão.............................. 32.909       48.562       

141.419     116.460     
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7. VALORES A RECEBER  - SECRETARIA  DA FAZENDA 

 
2003

Circulante Longo Prazo Total Total

Benefícios - Lei 4.819/58.......................................... 36.852          24.568          61.420          82.467          
Contrato de Cessão de Direitos Creditícios.............. -               -               -               89.592          
Contrato de Reconhecimento e
 Consolidação de Obrigações................................... 9.841            64.785          74.626          70.881          
Alienação de Imóvel.................................................. 2.045            13.466          15.511          14.734          
Outros....................................................................... 535               14.813          15.348          9.204            

49.273          117.632        166.905        266.878        

2004

 
 
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, em que o Estado reconhece e confessa ser 
devedor à 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 então 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, 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 à Companhia 
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 comprometeu-se, portanto, a ressarcir a Companhia do total mencionado em 120 parcelas 
mensais, tendo início em 01 de agosto de 2002 e término previsto para 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-família, decorrentes dos benefícios da Lei 
4.819/58, no valor de R$ 2.218 mil (longo prazo), R$ 535 mil (circulante) e R$ 12.595 mil (longo prazo), 
referentes a ações trabalhistas de empregados aposentados, quitadas pela Companhia, e de 
responsabilidade do Estado, totalizando assim, R$ 15.348 mil. A Companhia mantém tratativas com a 
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda visando o ressarcimento desse montante. 
Considerando a expectativa de perda, a Administração optou neste exercício por constituir Provisão 
para Créditos de Liquidação Duvidosa, no Ativo Realizável a Longo Prazo, no montante de salários-
família, acima mencionado. 

 
 

8. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS 
 

a. 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. 
 
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 créditos de liquidação duvidosa e créditos fiscais respectivos. 
 
Tendo em vista as incertezas quanto à solução deste assunto, a Companhia mantém provisão no valor 
total do saldo a  receber. 

 
 

9. 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: 
 

2003
I. Renda C. Social Total Total

Créditos de Liquidação Duvidosa.......................... 17.198                   5.544              22.742            21.621            
Contingências Fiscais............................................ 25.105                   9.038              34.143            29.322            
Contingências Trabalhistas................................... 27.158                   9.777              36.935            27.660            
Contingências Previdenciárias.............................. 1.706                     614                 2.320              2.320              
Contingências Cíveis............................................. 256                        92                   348                 348                 

71.423                   25.065            96.488            81.271            

2004
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10. ATIVO REGULATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A COFINS E O PIS 
 

De acordo com o contrato de Concessão de Transmissão firmado com a Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, está assegurada à Companhia a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 
Em função dos efeitos produzidos pelas Leis 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de  
29 de dezembro de 2003, e 10.865, de 30 de abril de 2004, a Companhia teve impacto nos seus custos 
produzido pela majoração das alíquotas da COFINS e do PIS, o que não foi contemplado nos reajustes de 
suas receitas. 
 
A ANEEL, em seu Ofício de Encerramento do Exercício Social de 2004 e Instruções Complementares, 
reconheceu tal desequilíbrio, determinando às transmissoras de energia sua contabilização, sendo que na 
próxima revisão das receitas anuais permitidas, a vigorar a partir de 01 de julho de 2005, deverão ser 
contemplados os ajustes financeiros decorrentes das mencionadas Leis. 
 
Assim, os ativos regulatórios decorrentes da majoração das alíquotas da COFINS e do PIS, conforme 
determinação da ANEEL, por meio do Ofício Circular 302/2005 – SFF, de 25 de fevereiro de 2005, foram 
contabilizados no Ativo Realizável a Longo Prazo como Despesas Pagas Antecipadamente em 
contrapartida às Deduções à Receita Operacional. 
 
A composição do saldo desses ativos regulatórios, em 31 de dezembro de 2004, é a seguinte: 
 
 

Descrição Período Valor Histórico

COFINS......................................... Fev/04 a Dez/04 44.411               
PIS................................................. Dez/02 a Dez/04 18.191               

62.602
 

 
 

11. ATIVO IMOBILIZADO 
 

2003
Custo Depreciação Saldo Saldo

Corrigido Acumulada Líquido Líquido

Em Serviço
   Intangíveis.......................................................... 56.942 56.942 56.597
   Terrenos............................................................. 82.105 82.105 81.598
   Edificações, Obras Civis e Benfeitorias.............. 566.604 257.453 269.733
   Máquinas e Equipamentos................................. 4.781.186 2.725.400 2.481.292
   Veículos.............................................................. 29.487 7.519 9.491
   Móveis e Utensílios............................................. 21.093 10.708 10.499

5.537.417 3.140.127 2.909.210

Em Curso.............................................................. 364.251 364.251 565.112

Obrigações Especiais
   Doações Recebidas............................................

5.892.112 3.494.822 3.465.234

2004

 

-                  
-                  

(309.151)
(2.055.786)

(21.968)
(10.385)

(2.397.290)

-                  

(9.556) -               (9.556) (9.088)
(2.397.290)
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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$ 6.064 mil (2004) e R$ 6.049 mil (2003), 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. 

 
 
12. TRIBUTOS A RECOLHER 

 
2004 2003

Imposto de Renda Diferido - Ativo Regulatório.............. 15.627            -                  
COFINS.......................................................................... 7.716              1.764              
Contribuição Social Diferida - Ativo Regulatório............. 5.634              -                  
Contribuição Social sobre Ganho de Capital.................. 5.247              5.247              
Imposto de Renda - Juros sobre o Capital Próprio......... 4.314              -                  
PIS.................................................................................. 1.675              1.335              
INSS............................................................................... 495                 446                 
Taxa de Fiscalização - ANEEL....................................... 272                 232                 
Contribuição Social sobre o Lucro.................................. -                  1.975              
Imposto de Renda sobre o Lucro................................... -                  4.989              
Outros............................................................................. 936                 869                 

41.916            16.857            
 

 
 
13. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS 

 
2003

Principal
Encargos Circulante Longo Prazo Total Total

Moeda Estrangeira
 Instituições Financeiras............ 227                26.622           13.311           40.160           67.485           

Moeda Nacional
 Fundação CESP....................... -                 17.862           -                 17.862           29.388           
 ELETROBRÁS......................... 7                    50                  686                743                793                

7                    17.912           686                18.605           30.181           
234                44.534           13.997           58.765           97.666           

2004
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13.1. Instituições Financeiras 

 
Refere-se ao contrato de crédito com o Banco Société Générale, assinado em 13 de maio de 1998, 
no valor original de FRF 269.528 mil, correspondente a Euros 41.089 mil, com aval do Banco Real 
S.A. Sobre este financiamento, que contribuiu 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 é efetuada em 10 parcelas semestrais, iguais e consecutivas, tendo início em 
novembro de 2001 e término previsto para maio de 2006. 

 
13.2. 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 acrescido 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 este exercício, os saldos foram atualizados 
pela variação do custo atuarial em 18,95%. 
 

13.3. Programa de Amortização de Longo Prazo 
 

Ano de Vencimento Estrangeira Nacional

2006.................................................................. 13.311          50                 
2007.................................................................. -               50                 
2008.................................................................. -               50                 
2009.................................................................. -               50                 
2010.................................................................. -               50                 
Após 2010......................................................... -               436               

13.311          686               

Moeda

 
 
 
14. OBRIGAÇÕES ESTIMADAS 

 
2004 2003

Férias e Gratificação de Férias........................................................ 17.878          23.265          
Encargos Sociais sobre Férias e Gratificação de Férias................. 7.585            9.639            
Participação nos Lucros e Resultados............................................. 13.448          9.968            

38.911          42.872          
 

 
A participação nos lucros e resultados a seus empregados foram registrados nos termos do Decreto 
41.497/96, observadas as premissas estabelecidas no Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2005. 
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15. VALORES A PAGAR 

 
Os valores de R$ 13.641 mil (R$ 18.342 mil em 2003), classificado no Passivo Circulante e R$ 220.954 mil 
(R$ 206.104 mil em 2003), classificado no Passivo Exigível a Longo Prazo, referem-se aos saldos de  
2 contratos de Confissão de Dívidas para Financiamentos de Déficit Atuarial com a Fundação CESP, 
totalizando R$ 234.595 mil (R$ 224.446 mil em 2003), alusivos aos Planos de Benefício Suplementar 
Proporcional Saldado - BSPS, com vencimentos mensais e términos previstos para novembro de 2017, 
atualizados pela variação do custo atuarial (IGP-DI acrescido de juros de 6% a.a.). 
 
Conforme definido nos respectivos contratos, quando dos encerramentos dos exercícios, os saldos são 
ajustados para fins de determinação das parcelas de contribuições para o ano subseqüente, em função 
dos déficits ou superávits atuariais, calculados de acordo com a metodologia atuarial da Fundação CESP. 
 
A Companhia adota por prática não registrar a redução dos saldos dos contratos, em função de superávits 
obtidos, tendo em vista serem estas obrigações de longo prazo e sujeitas a volatilidades. 
 
A obrigação apurada pela metodologia atuarial determinada pela Deliberação CVM 371/00 é de  
R$ 208.035 mil, (vide Nota Explicativa 22.4), inferior, portanto, ao saldo total registrado pela Companhia. 
 

 
16. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 

 
As contingências, nas suas diferentes espécies, foram avaliadas e classificadas segundo probabilidades de 
risco econômico-financeiro para a Companhia, na forma do demonstrativo abaixo: 
 

Espécie 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

Trabalhistas..................... 108.631 81.354 23.877 58.000 151.438 110.228 283.946 249.582
Cíveis.............................. 1.023 1.023      -         -          -         -         1.023 1.023
Fiscais - IPTU.................. 100.421 86.238    -         -          -         -         100.421 86.238
Previdenciárias - INSS.... 6.825 6.825      -         -          -         -         6.825 6.825

216.900 175.440 23.877 58.000 151.438 110.228 392.215 343.668

Total
Expectativa de Perda

Provável Possível Remota

 
 
A expectativa de perda para cada contingência, resultando em desfecho negativo para a Companhia, 
classifica-se: 

 
Provável – causas de grande possibilidade de ocorrer; 

 
Possível – causas de possibilidades médias de ocorrer; e 

 
Remota – causas de possibilidades pequenas de ocorrer. 
 
Contabilmente foram constituídas provisões para as contingências classificadas como de perda provável. 
 
Trimestralmente, as ações são reavaliadas e as provisões são complementadas, se necessário.  
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16.1. Trabalhistas 
 

A Companhia assumiu a responsabilidade por certos processos judiciais, perante diferentes tribunais, 
advindos principalmente dos processos de cisão parcial da CESP – Companhia Energética de São           
Paulo e de incorporação da EPTE – Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A. 
 

16.2. Fiscais - IPTU 
 

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

 
16.3. 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, contabilizado no Ativo Realizável a Longo Prazo, na rubrica Cauções e Depósitos 
Vinculados. 

 
 
17. 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, de 27 de 
novembro de 1999. 

 
Nesse sentido, a Companhia efetuou as provisões e os correspondentes depósitos judiciais até o mês de 
competência de janeiro/2004. A partir de fevereiro/2004, com a vigência da Lei 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, que trata da incidência não-cumulativa da COFINS, a Companhia passou a efetuar os 
recolhimentos conforme determinação da nova Lei. O valor  do depósito judicial é de R$ 38.524 mil, 
contabilizado no Ativo Realizável a Longo Prazo, na rubrica Cauções e Depósitos Vinculados. 

 
 

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

18.1. 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. 
 
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. 
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18.2. Composição Acionária da Companhia 

 
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...................................................... 8.777.700             0,01 153.576.465         0,18       162.354.165           0,10       

40.258.887.962    64,35 14.161.192.544    16,33     54.420.080.506      36,45     
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      1,56       1.644.596.697        1,10       
 L Parisotto Participações Ltda................. -                       - 1.100.000.000      1,27       1.100.000.000        0,74       
 LIGHTPAR - Light Participações S.A....... -                       - 979.189.800         1,13       979.189.800           0,66       
 Fundação Petrobrás de Seguridade
  Social - PETROS.................................... -                       - 933.109.138         1,07       933.109.138           0,62       
 Wisteria Holdings LLC............................. 691.424.140         1,11 6.400.000             0,01       697.824.140           0,47       
 ABN AMRO Funds................................... -                       - 639.000.000         0,74       639.000.000           0,43       
 The Bank of New York -
  ADR Department..................................... 36.999.000           0,06 85.153.200           0,10       122.152.200           0,08       
Diretores.................................................. -                       -       212.710                -        212.710                  -        
Conselho de Administração................... 30                         -       23.806                  -        23.836                    -        
Conselho Fiscal...................................... -                       -       -                       -        -                          -        
 Outros(1).................................................. 5.557.925.194 8,88 17.896.882.332 20,63     23.454.807.526      15,71     

22.299.774.841    35,65     72.565.179.649    83,67     94.864.954.490      63,55     
62.558.662.803    100,00   86.726.372.193    100,00   149.285.034.996    100,00   

2004

 
 

(1) Inclui acionistas que, individualmente, são detentores de quantidade de ações em percentual inferior a 
5% do capital votante. 

-35- 
 



 
  

 
CNPJ 02.998.611/0001-04

COMPANHIA ABERTA
 
 

 

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...................................................... 8.777.700             0,01 153.576.465         0,18       162.354.165           0,10       

40.258.887.962    64,35 14.161.192.544    16,33     54.420.080.506      36,45     
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 CESP...................................... -                       - 1.637.600.000      1,89       1.637.600.000        1,10       
 Fundação Petrobrás de Seguridade
  Social - PETROS.................................... -                       - 1.412.200.000      1,63       1.412.200.000        0,94       
 LIGHTPAR - Light Participações S.A....... -                       - 979.189.800         1,13       979.189.800           0,66       
 Wisteria Holdings LLC............................. 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 97.636.200           0,11       134.635.200           0,09       
Diretores.................................................. -                       -       212.710                -        212.710                  -        
Conselho de Administração................... 31                         -       103.807                -        103.838                  -        
Conselho Fiscal...................................... -                       -       -                       -        -                          -        
 Outros(1).................................................. 5.557.925.193      8,88 17.506.628.469    20,19     23.064.553.662      15,45     

22.299.774.841    35,65     72.565.179.649    83,67     94.864.954.490      63,55     
62.558.662.803    100,00   86.726.372.193    100,00   149.285.034.996    100,00   

2003

 
 
(1)  Inclui acionistas que, individualmente, são detentores de quantidade de ações em percentual inferior a 

5% do capital votante. 
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18.3. Composição Acionária dos Acionistas Detentores de Mais de 5% do Capital Votante 

 

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 17.595.501.100    20,70 281.923.621.935    52,45
    BNDESPAR.......................................... 67.516.953.798      14,92 346.083.390         0,41 67.863.037.188      12,63
    FND....................................................... 22.810.794.898      5,04 -                       -        22.810.794.898      4,24
    Outros................................................... 97.855.894.019      21,63 67.049.172.840    78,89 164.905.066.859    30,68

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   

2004

 
 
 

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 17.595.460.180    20,70 281.923.581.015    52,45
    BNDESPAR.......................................... 67.789.960.070      14,98 532.937.780         0,63 68.322.897.850      12,71
    FND....................................................... 22.810.794.898      5,04 -                       - 22.810.794.898      4,24
    Outros................................................... 97.582.887.747      21,57 66.862.359.370    78,67 164.445.247.117    30,60

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   

2003
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18.4. Reservas de Capital 
 

2004 2003

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.  

 
 

18.5. Reservas de Lucro 
 

2004 2003

Reserva Legal................................................................................ 63.480          46.041          
Reserva Estatutária....................................................................... 46.200          46.200          
Reserva de Lucros a Realizar........................................................ 48.249          49.779          

157.929        142.020        
 

 
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 do ativo imobilizado. Os montantes 
realizados são transferidos para a conta de lucros acumulados, mensalmente. 
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18.6. Distribuição de Resultados aos Acionistas 
 

De acordo com o parágrafo 1º. do artigo 31 do 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. 
 
Nesse contexto, em 02 de dezembro de 2004 foram pagos juros remuneratórios sobre o capital 
próprio aos acionistas, no montante de R$ 27.177 mil.  
 
Em reunião ordinária realizada em 22 de novembro de 2004, o Conselho de Administração 
deliberou nova destinação de juros remuneratórios sobre o capital próprio aos acionistas, no 
montante de R$ 47.823 mil, a serem pagos em 23 de junho de 2005, totalizando, assim,  
R$ 75.000 mil referentes ao exercício de 2004, correspondente a R$ 0,5023946 por lote de mil 
ações (preferenciais e ordinárias). 

 
Os juros remuneratórios assim creditados ou pagos poderão, nos termos do parágrafo 7º. do 
artigo 9º. da Lei 9.249/95, ser imputados ao valor dos dividendos de que trata o artigo 202 da Lei 
6.404/76 e o parágrafo 3º. do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia. 

  
 
b. Destinação do Resultado do Exercício 
 

2004 2003

Lucro Líquido do Exercício............................................................ 348.778 222.376

Constituição de Reserva Legal......................................................

Realização da Reserva de Lucros a Realizar -
 Correção Monetária Complementar - Lei 8.200/91....................... 1.530 1.776

Lucro a Distribuir............................................................................ 332.869 213.033

Juros Remuneratórios sobre o Capital Próprio..............................
Saldo à Disposição da AGO.......................................................... 257.869 65.784

Lucro Retido................................................................................... 257.869              65.784                  

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

(17.439) (11.119)

(75.000) (147.249)
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c. Retenção de Lucros 

 
A Administração, considerando a proposta de orçamento plurianual de capital, e ao amparo do  
artigo 196, da Lei 6.404/76 e Instrução 59/86 da CVM, propõe à AGO a retenção do saldo 
remanescente de lucro, no montante de R$ 257.869 mil, na conta de lucros acumulados. 
 
 

19. REVISÃO PERIÓDICA DA RECEITA ANUAL PERMITIDA 
 

Em conformidade com o Contrato de Concessão 59/2001, assinado em 20 de junho de 2001 com a União, 
por intermédio da ANEEL, a cada 4 anos, após a data de assinatura desse contrato, a ANEEL procederá a 
revisão periódica da Receita Anual Permitida de transmissão de energia elétrica referente às instalações 
de projetos autorizados que entraram em operação comercial após 31 de dezembro de 1999, com o 
objetivo de promover a eficiência e modicidade tarifária, conforme regulamentação específica a ser 
expedida pela ANEEL. Pelo exposto, deverá ocorrer a primeira revisão periódica da Receita Anual 
Permitida da Companhia em 1 de julho de 2005. Em 2004, a receita de uso da rede elétrica da Companhia 
alcançou R$ 1.155.864 mil, incluindo R$ 103.906 mil, referente a projetos autorizados que entraram em 
operação comercial após 31 de dezembro de 1999. 

 
 

20. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 
 

2004 2003
Receitas
 Rendimento de Aplicações Financeiras..................................................... 66.386 65.886
 Juros sobre Valores a Receber  - Secretaria da Fazenda......................... 18.397 29.284
 Deduções à Receita - COFINS..................................................................
 Deduções à Receita - PIS..........................................................................
 Outras........................................................................................................ 1.192 840

80.535 90.838

Despesas
 Encargos de Dívidas..................................................................................
 CPMF.........................................................................................................
 Encargos sobre RGR.................................................................................
 Encargos sobre Tributos - CETEMEQ.......................................................
 Outras........................................................................................................

Variações Monetárias
 Ativas......................................................................................................... 23.351 15.212
 Passivas.....................................................................................................

3.779  

(4.404) (3.337)
(1.036) (1.835)

(14.030) (14.824)
(5.460) (5.396)
(1.116) (1.116)

(717) (1.202)
(776) (988)

(22.099) (23.526)

(19.572) (24.743)
(9.531)
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21. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 

 
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). 
 
21.1. 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. 

 

I. Renda C. Social I. Renda C. Social

Resultado antes da Tributação.......................................... 425.546 425.546 129.963 129.963

Adições/exclusões
Amortização do deságio........................................................ 30.407 20.670 30.407 20.670
Tributos questionamento judicial........................................... 1.108 12.516
Compensação da base negativa...........................................
Outras adições(exclusões).................................................... 3.038 5.697

448.024     441.800     175.924     120.611     
25% 9% 25% 9%

Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social....

2004 2003

 

-             (35.719)
(9.037) (4.416)

(112.006) (39.762) (43.981) (10.855)

(28.951) (28.951) (24.528) (24.528)
(62.602) (62.602) -             -             

-             (35.719)

(65.240) (30.125)
(43.469) (20.059)

(38.156) (12.835)

(107.568) (38.156) (49.483) (12.835)
(4.438) (1.606)

(112.006) (39.762) (43.981) (10.855)

 
21.2. Cálculo Analítico dos Tributos 
 

I. Renda C. Social I. Renda C. Social

Resultado antes da Tributação....................................................... 425.546 425.546 129.963 129.963
Tributo com Liminar - COFINS........................................................... 1.107 -             12.516 -             
Provisão para Contingências Trabalhistas......................................... 27.277 27.277 21.794 21.794
Provisão para Contingência Fiscal - IPTU......................................... 14.183 14.183 8.596 8.596
Provisão para Programa de Demissão Voluntária............................. 7.202         7.202 11.865       11.865
Provisão de Participação nos Lucros e Resultados........................... 13.448       13.448       9.968         9.968         
Provisão para Devedores Duvidosos................................................. 3.297         3.297         -             -             
Provisão para Perdas - FINAM.......................................................... 2.905         2.905         -             -             
Deságio na Aquisição de Investimento.............................................. 30.407 20.670 30.407 20.670
Reversão de Provisões......................................................................
Recuperação COFINS/PIS - Oficio ANEEL........................................
Lei Rouanet........................................................................................ 900 900 -             -             
Compensação da Base de Cálculo Negativa - Limitada a 30%.........
Outros................................................................................................. 215 82              252 -             
Lucro - Base de Cálculo.................................................................. 434.934 423.957 200.833 142.609
Alíquota de 15%.................................................................................
Alíquota de 10%.................................................................................
Alíquota de 9%...................................................................................
Incentivos Fiscais............................................................................... 1.142 701
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social..............
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos............................ 5.502 1.980
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social..................

2004 2003
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22. 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. 

 
22.1. 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. 
 

22.2. 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 
resultado técnico atuarial anual desse Plano (déficit ou superávit) é de responsabilidade da 
Companhia. 
 
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). 

 
22.3. Plano PSAP – Transmissão Paulista 
 

Em 01 de janeiro de 2004, os planos patrocinados pela Companhia, bem como os da extinta EPTE 
foram fusionados financeiramente, sendo mantidas as características individuais dos respectivos 
planos, constituindo-se assim o Plano PSAP – Transmissão Paulista. 

 
22.4. Demonstrativo - Deliberação CVM 371/00 

 
As principais informações econômico-financeiras dos planos da Companhia (CTEEP/EPTE), em 
conformidade com a deliberação CVM – 371/00 e com base no parecer atuarial, em 31 de dezembro 
de 2004, são os seguintes: 
 
a. Conciliação dos Ativos e Passivos 
 

2004 2003

Valor Justo do Ativo...................................................................................... 1.144.089 866.411
Total do Passivo Atuarial..............................................................................
Ganhos a Serem Reconhecidos em Exercícios Futuros................
Passivo Líquido.............................................................................................

 

(1.182.715) (1.036.488)
(169.409) (50.040)
(208.035) (220.117)
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Com base, portanto, na avaliação elaborada por atuários independentes 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 de empréstimo relativos às 
retenções de reservas (vide Nota Explicativa 13.2) e da confissão de dívida (vide Nota Explicativa 
15) que totalizam R$ 252.457 mil. 

 
b. Movimentação do Ativo do Plano 
 

2004 2003

Valor Justo do Ativo...................................................................................... 866.411 651.641
Contribuições do Empregador....................................................................... 42.260 44.717
Contribuições do Empregado........................................................................ 5.342 5.775
Retorno dos Investimentos............................................................................ 263.443 186.956
Benefícios Pagos..........................................................................................
Transferência de Contribuição Definida a Benefício Definido....................... 530 46

1.144.089 866.411
 

(33.897) (22.724)

(33.897) (22.724)

 
c. Movimentação do Passivo Atuarial 
 

2004 2003

Valor Presente da Obrigação Atuarial Líquida.............................................. 1.036.488 898.382
Custos dos Serviços Correntes..................................................................... 9.090 9.289
Custos dos Juros.......................................................................................... 161.070 138.613
Perda Atuarial................................................................................................ 9.434 12.882
Benefícios Pagos..........................................................................................
Transferência de Contribuição Definida a Benefício Definido....................... 530 46

1.182.715 1.036.488
 

 
d. Participantes dos Planos 
 

2004 2003

Ativos............................................................................................................ 2.910 3.055
Inativos
 Aposentados ............................................................................................... 654 556
 Aposentados por Invalidez........................................................................... 24 18
 Pensionistas................................................................................................. 47 37

725 611
3.635 3.666
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e. Premissas Atuariais 
 

2004 2003

Taxa Utilizada para o Desconto do Valor Presente do Passivo Atuarial............. 12,89% 15,54%
Taxa de Retorno Esperada sobre os Ativos do Plano......................................... 12,89% 15,54%
Taxa de Crescimento Salarial Futuro.................................................................. 9,18% 12,27%
Índice de Reajuste de Benefícios Concedidos de Prestação Continuada........... 6,00% 9,00%
Fator de Capacidade Benefício/Salário Preservar seu Poder Aquisitivo ............ 97,75% 95,50%
Taxa de Rotatividade .......................................................................................... Nula 2,00%
Tábua Geral de Mortalidade................................................................................ GAM-83 AT-49
Tábua de Entrada em Invalidez........................................................................... Light-Média Light-Média
Tábua de Mortalidade de Inválidos...................................................................... IAPB-55 IAPB-55
Tábua de Mortalidade de Ativos.......................................................................... Método de Hamza Método de Hamza

 
 

22.5. Outros Benefícios 
 
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. O valor destes benefícios está computado no Passivo Atuarial referido na Nota 
Explicativa 22.4. 

 
 
23. 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 reduções da ordem de 0,58% em julho de 2002, e de 3,56% em julho de 2003, equivalentes a 50% 
dos ganhos de eficiência esperados com a incorporação. 
 
 

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

A principal fonte de receitas da Companhia é proveniente do uso do seu sistema de transmissão de 
energia elétrica por outras concessionárias e agentes do setor. Sua receita anual vinculada às instalações 
de Rede Básica e de Conexão é definida, nos termos da legislação vigente, pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL. 

 
Os principais fatores de risco inerentes às operações da Companhia podem ser assim identificados: 

 
a. Risco de Crédito 

 
A Companhia mantém contratos com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, concessionárias 
e outros agentes, regulando a prestação de seus serviços vinculados à Rede Básica a 112 usuários, 
com cláusula de garantia bancária. Igualmente, a Companhia mantém contratos regulando a prestação 
de seus serviços nas demais instalações de transmissão com 20 concessionárias e outros agentes, 
com cláusula de garantia bancária (vide Nota Explicativa 6). 
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b. Risco de Preço 
 

As receitas da Companhia são, nos termos do contrato de concessão, reajustadas anualmente pela 
ANEEL, pela variação do IGP-M, sendo que parte das receitas está sujeita a revisão periódica, a cada  
4 anos (vide Nota Explicativa 19). 

 
c. Risco de Liquidez 

 
Em decorrência de disciplina estabelecida por decreto estadual, a Companhia centraliza as suas 
aplicações financeiras no Banco Nossa Caixa S.A. (vide Nota Explicativa 5). 

 
d. Risco Cambial 

 
A Companhia apresenta apenas um contrato de financiamento em moeda estrangeira, que totaliza 
Euros 11.096 mil na data das demonstrações contábeis. Dado o valor em risco, não há instrumento de 
hedge vinculado ao referido financiamento (vide Nota Explicativa 13). 

 
e. Risco de Taxas de Juros 

 
Os contratos de dívida com a Fundação CESP implicam juros segundo a variação do IGP-DI acrescida 
de 6% a.a. (vide Notas Explicativas 13 e 15).  

 
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. 
 
 

25. 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.......................................... 02/11/04 a 02/11/05 -           2.164.910  -           5.596         
 Aeronáuticos
   Responsabilidade Civil/Casco........... 02/11/04 a 02/11/05 56.020     -             67            13              
   RETA................................................. 02/11/04 a 02/11/05 -           368            -           2                
 Responsabilidade Civil Geral.............. 17/10/04 a 17/10/05 -           10.000       -           207            
 Transportes Nacionais........................ 18/09/04 a 18/09/05 -           230.000     -           35              
 Acidentes Pessoais Coletivo............... 01/05/04 a 01/05/05 -           105.303     -           11              

Importância Segurada Prêmio

 
 
 

25.1. Patrimonial 
 

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

 
25.2. Aeronáuticos 

 
Cobertura obrigatória de Responsabilidade do Explorador ou Transportador Aéreo (RETA), Casco e 
de Responsabilidade Civil (LUC) para a frota de aviões. 
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25.3. Responsabilidade Civil Geral 

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

25.4. Transportes Nacionais 
 

Cobertura a danos causados aos bens e equipamentos transportados pela Companhia no território 
nacional. 

 
25.5. Acidentes Pessoais Coletivo 

 
Cobertura contra acidentes pessoais a executivos, estagiários e aprendizes. 

 
 

26. AÇÃO DE COBRANÇA DA ELETROBRÁS CONTRA A ELETROPAULO E EPTE 
 
Em 1989, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS ajuizou ação ordinária de cobrança contra 
a ELETROPAULO – Eletricidade de São Paulo S.A. (atual Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São 
Paulo S.A.), referente a saldo de certo contrato de financiamento. Em 1999, foi proferida sentença 
referente à ação acima mencionada, condenando a ELETROPAULO ao pagamento do saldo apurado. 
Nos termos do protocolo de cisão parcial da ELETROPAULO, realizada em 31 de dezembro de 1997 e 
que implicou a constituição da EPTE – Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A. e de 
outras empresas, as obrigações de qualquer natureza referentes a atos praticados até a data de cisão são 
de responsabilidade exclusiva da ELETROPAULO, exceção feita às contingências passivas cujas 
provisões tivessem sido alocadas às incorporadoras. No caso em questão, não houve, à época da cisão, 
a alocação à EPTE de provisão para essa finalidade, restando claro que a responsabilidade pela citada 
contingência era exclusivamente da ELETROPAULO. Houve à época da cisão, apenas, a versão ao ativo 
da EPTE de depósito judicial no valor histórico de R$ 4,00 constituído em 1988 pela ELETROPAULO 
referente ao valor que aquela empresa entendia ser devido à ELETROBRÁS referente ao saldo do citado 
contrato de financiamento, e a alocação no passivo da EPTE de igual valor referente a essa dívida. 

 
Em decorrência do protocolo de cisão parcial da ELETROPAULO, portanto, a EPTE seria responsável por 
dívida certa e conhecida, no exato valor corrigido disponível no citado depósito judicial constituído em 
1988, e a ELETROPAULO seria responsável pela contingência passiva referente à diferença entre o valor 
total demandado judicialmente pela ELETROBRÁS e o valor corrigido do citado depósito judicial. Em 
outubro de 2001, a ELETROBRÁS promoveu execução de sentença referente ao citado contrato de 
financiamento, cobrando R$ 429 milhões da ELETROPAULO e R$ 49 milhões da EPTE, entendendo que 
a EPTE satisfaria o pagamento da sua parte com os recursos corrigidos do citado depósito judicial. A 
CTEEP incorporou a EPTE em 10 de novembro de 2001, sucedendo-a nas suas obrigações. 

 
Em 26 de setembro de 2003, foi publicado acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
excluindo a ELETROPAULO da execução da mencionada sentença. Em decorrência dos fatos, a 
ELETROBRÁS protocolou, em 16 de dezembro de 2003, Recurso Especial ao Superior Tribunal de 
Justiça e Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, visando manter a mencionada cobrança 
referente à ELETROPAULO.  

 
Acerca dessa dívida e à luz dos documentos formais referentes à cisão parcial da ELETROPAULO, a 
CTEEP, segundo o entendimento da sua área jurídica, é responsável apenas pelo pagamento equivalente 
ao valor atualizado do depósito judicial constituído em 1988 para essa finalidade e integrante atualmente 
do seu ativo, devendo prosseguir na defesa desse direito. De outra parte, a Companhia não constituiu 
provisão para a contingência remanescente, estimada atualmente em R$ 622 milhões, que entende ser de 
responsabilidade da ELETROPAULO e que dessa forma vem sendo cobrada pela ELETROBRÁS. 
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27. EVENTOS SUBSEQÜENTES 

 
27.1. Inclusão da Companhia no PED 

 
Em 03 de fevereiro de 2005, o Diário Oficial do Estado publicou projeto de Lei encaminhado pelo 
Senhor Governador do Estado, que altera a Lei 9.361/96. De acordo com o referido projeto de Lei, a 
CTEEP é incluída no Programa Estadual de Desestatização – PED. 
 

27.2. Autorização de Reforços na Rede Básica 
 

A ANEEL, por meio da Resolução 64, de 31 de janeiro de 2005, autorizou a Companhia a implantar 
reforços em instalações de transmissão integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado 
Nacional. 

 
O programa de reforços compreende as seguintes implantações: 

 
• Subestação Anhanguera, localizada no município de Osasco – SP, com entrada em operação 

comercial para 01 de abril de 2007; 
 

• Linha de Transmissão Anhanguera – Guarulhos, de 22 Km de extensão, de circuito duplo, 
entrada em operação comercial para 01 de maio de 2006; e 
 

• Dois módulos de entrada de linha na Subestação Guarulhos, localizada no município de 
Guarulhos – SP, para a Linha de Transmissão Anhanguera – Guarulhos, com entrada em 
operação comercial, também, para 01 de maio de 2006. 

 
A correspondente parcela da receita anual permitida dar-se-á por 30 anos, contados a partir da 
efetiva data de início da operação comercial, sendo de R$ 73.114 mil para os primeiros 15 anos e 
de 50% desse valor para os próximos 15 anos subseqüentes. Sobre os valores da receita anual 
permitida, será aplicado, até dezembro/2010 o adicional de 2,707%, referente à quota anual da 
Reserva Global de Reversão – RGR. 
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ANEXO I 

2004 2003

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
  Receita de uso da rede elétrica e serviço................................................ 1.161.509 910.159
  Provisão para devedores duvidosos........................................................ -                    
  Receitas não operacionais...................................................................... 13.055 2.651

1.171.267 912.810

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
  Serviços de terceiros...............................................................................
  Materiais..................................................................................................
  Outros insumos operacionais..................................................................
  Despesas não operacionais....................................................................

VALOR ADICIONADO BRUTO................................................................. 1.016.614 785.261

RETENÇÕES
  Quotas de reintegrações.........................................................................

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO GERADO.............................................. 852.045 624.709

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
  Amortização do deságio.......................................................................... 16.985 16.985
  Receitas financeiras................................................................................ 85.975 96.010

102.960 112.995

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR..................................................... 955.005 737.704

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
  Remuneração do trabalho....................................................................... 298.839 305.451
  Impostos, taxas e contribuições.............................................................. 237.697 146.239
  Juros e variações monetárias.................................................................. 18.320 33.057
  Arrendamentos e aluguéis....................................................................... 4.122 3.468
  Encargos regulamentares da concessão................................................. 47.249 27.113
  Distribuição aos acionistas...................................................................... 75.000 147.249
  Constituição/Realização de reservas....................................................... 15.909 9.343
   Lucro retido............................................................................................ 257.869 65.784

955.005 737.704

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)

 

(3.297)

(82.721) (81.454)
(22.672) (20.412)
(42.218) (16.529)
(7.042) (9.154)

(154.653) (127.549)

(164.569) (160.552)
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ANEXO II 

 

2004 2003
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Recebimento de clientes.......................................................................... 1.128.578 885.887
 Recebimento outros................................................................................. 24.873 8.392
 Pagamentos a fornecedores.....................................................................
 Pagamentos a empregados......................................................................
 Impostos e contribuições..........................................................................

385.246 337.259

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 Compra de ativo imobilizado....................................................................

DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
 Receitas de aplicações financeiras........................................................... 53.049 52.684
 Pagamento de passivo por empréstimos..................................................
 Juros sobre de capital próprio/Dividendos................................................
 Despesas bancárias - CPMF....................................................................
 Outros......................................................................................................

DAS ATIVIDADES NÃO OPERACIONAIS
 Outros ingressos(1).................................................................................. 143.184 103.726
 Outras saídas(2).......................................................................................

118.018

AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO LÍQUIDO DE CAIXA 226.122

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA
  No início do exercício.............................................................................. 317.868 375.401
  No fim do exercício.................................................................................. 543.990 317.868

226.122

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

(Valores em milhares de reais)

 

(154.941) (131.531)
(341.707) (317.695)
(271.557) (107.794)

(162.729) (182.229)

(64.451) (74.165)
(96.299) (127.130)
(5.596) (5.372)
(1.116) (1.116)

(114.413) (155.099)

(25.166)              (161.190)            
(57.464)

(57.533)

(57.533)

 
 

(1) Referem-se basicamente a valores recebidos da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. 
 
(2) Em 2003, refere-se basicamente aos contratos de cessão de direitos creditícios firmados com a 

CESP – Companhia Energética de São Paulo. 
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
Aos acionistas e administradores da  
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
São Paulo - SP 

1. Examinamos o balanço patrimonial da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, 
levantado em 31 de dezembro de 2004, e as respectivas  demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela 
data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar 
uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 

2. Nossa exame foi conduzido de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreendeu: (a) o 
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e os 
sistemas contábil e de controles internos da Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das 
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a 
avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da 
Companhia, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CTEEP - Companhia de 
Transmissão de Energia Elétrica Paulista em 31 de dezembro de 2004, o resultado de suas operações, as 
mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

4. As informações suplementares contidas nos Anexos I e II, referentes respectivamente, às demonstrações 
do valor adicionado e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2004, são 
apresentadas com o propósito de permitir análises adicionais e não são requeridas como parte das 
demonstrações contábeis básicas. Essas informações foram por nós examinadas de acordo com os 
procedimentos de auditoria mencionados no parágrafo 2 e, em nossa opinião, estão adequadamente 
apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto. 

5. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003 e as informações 
suplementares contidas nos Anexos I e II, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por 
outros auditores independentes, cujo parecer, datado de 27 de fevereiro de 2004, não conteve ressalva. 

 

São Paulo, 2 de março de 2005 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Maurício Pires de Andrade Resende 
Auditores Independentes Contador 
CRC  2 SP 011609/O-8  CRC  1 MG 049699 / O – 2 “T” SP  
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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 2004, 
elaboradas segundo os princípios estabelecidos nos capítulos XV e XVI do referido diploma legal, 
compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, das Origens e Aplicações de Recursos, 
das Mutações do Patrimônio Líquido, complementados por Notas Explicativas, Demonstrações do Valor 
Adicionado e do Fluxo de Caixa, bem como o Relatório da Administração sobre os negócios sociais e 
principais fatos administrativos do exercício social. Analisou também, o Orçamento de Capital para os 
exercícios sociais de 2005 e 2006 para os fins previstos no artigo 196 da Lei 6.404/76. 
 
Com fundamento no exame realizado e no Parecer dos Auditores Independentes, o Conselho Fiscal é de 
opinião que, as Demonstrações Contábeis e as informações complementares, bem como o Orçamento de 
Capital, estão em condições de serem submetidos à apreciação e aprovação dos Senhores Acionistas. 
 
É o Parecer. 
 

                                                                                                  São Paulo, 14 de março de 2005 
 
 
 
 
Ana Maria Linhares Richtman                                                   Carlos Alberto Pontelli 
 
 
 
 
João Paulo Pombeiro Gomes                                                                    Raimundo Francisco Alencar de Melo  
 
 
 

 
Rômulo Rodrigues 

 

-53- 
 


