Fato Relevante – 03/17
Laudo de Avaliação dos Ativos de Transmissão – RBSE e RPC
A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia,
com ações listadas na BM&FBovespa (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada hoje, a diretoria da Agência
Nacional de Energia Elétrica – Aneel homologou o resultado da fiscalização do laudo de avaliação dos ativos
de transmissão de energia elétrica existentes em 31 de maio de 2000 (Rede Básica Sistema Existente – RBSE e
Demais Instalações de Transmissão – RPC) referentes aos contrato de concessão nº 060/2001 da Copel
Geração e Transmissão S.A., e reconheceu o montante de R$ 667,6 milhões como o valor líquido dos bens
para fins de indenização na data base de 31 de dezembro de 2012.
Até 31 de dezembro de 2016, com base nas informações disponível na Portaria nº 120/2016 e no
Procedimento de Regulação Tarifária – PRORET, a Companhia, com base em sua melhor estimativa, já havia
reconhecido em suas demonstrações financeiras o valor de R$ 580,7 milhões na data base de 31 de dezembro
de 2012 e a respectiva remensuração da estimativa do fluxo de caixa, o qual representou um saldo do ativo de
R$ 1.187,0 milhões, dos quais R$ 809,7 milhões tiveram como contrapartida a receita operacional e refletiram
no resultado de 2016.
A variação ocorrida pela remensuração do ativo com base no valor homologado pela Aneel impactará em R$
224,6 milhões a receita operacional da Companhia no primeiro trimestre de 2017.
O laudo de avaliação dos ativos relacionados à RBSE da Copel GeT foi apresentado à Aneel em 31 de março de
2015 e tinha como valor base de indenização o montante de R$ 882,9 milhões, valor R$ 215,3 milhões inferior
ao homologado pela Agência, sendo que a principal glosa (R$ 196,3 milhões) está relacionada aos ativos da
Subestação SF6 de Salto Caxias.
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