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COMUNICADO AO MERCADO 

 

A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 

(“Companhia” ou “CTEEP”), em cumprimento ao disposto na Instrução 

CVM nº 358 e no parágrafo 4º, do artigo 157, da Lei n° 6.404/76, e 

respectivas alterações, fazendo ainda referência aos Fatos Relevantes 

publicados em 12 de agosto de 2014, 8 de janeiro de 2015, 22 de abril de 

2016, 15 de agosto de 2016 e 14 de outubro de 2016, disponíveis em nossa 

página na internet (www.cteep.com.br/ri), vem a público esclarecer que, a 

partir dos valores e prazos divulgados na Nota Técnica SGT/ANEEL nº 336 

de 13 de outubro de 2016, preparou sua melhor estimativa e reconheceu 

em suas Informações Trimestrais – ITR relativas ao período encerrado em 

30 de setembro de 2016, o ativo financeiro referente às instalações da rede 

básica do serviço existente (“RBSE”), nos termos do Artigo 15, parágrafo 

2º, da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013 (“Valor do RBSE”).  O 

resultado do reconhecimento do Valor do RBSE no período encerrado em 31 

de dezembro de 2016, foi de R$ 8,8 bilhões, com impacto de R$ 7,3 bilhões 

no ativo financeiro, R$ 6,5 bilhões na receita operacional líquida e R$ 4,3 

bilhões no lucro líquido do ano (R$ 206,8 milhões de remuneração do ativo 

no período encerrado em 31 de dezembro de 2016). O efeito caixa relativo 

ao recebimento dos valores do RBSE está previsto para início em julho de 

2017. Deste modo, as Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP 

relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, 

apresentam parecer dos Auditores Independentes da Companhia sem 

quaisquer ressalvas. 
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