
Sonhar...

Sonhar, sim!

Todo sonho é possível!

Porque os desejos mais profundos e sinceros acontecem assim:

primeiro em forma de sonhos. É o começo da realização de tudo o que é bom.

De um mundo melhor para todos, mais fraterno e justo,

com saúde, educação e segurança. Um mundo onde todos

possam ter um trabalho digno, conquistar uma boa casa, decorá-la e

provê-la com tudo aquilo que proporcione o conforto de um lar.

A construção de um Paraná melhor depende de cada um de nós.

Do quanto cada paranaense for capaz de sonhar e ousar 

na transformação do sonho em realidade.

E, se toda a transformação exige energia, a COPEL gera,

transmite e distribui toda a energia de que o Paraná precisa;

com competência, seriedade e qualidade.

É por isso que, avaliada pelos próprios consumidores e

pelo Setor Elétrico Brasileiro, conquistou reconhecimento e hoje

fi gura como uma das melhores empresas de energia do Brasil.

Vamos, portanto, com toda a energia, realizar o sonho de transformar a pobreza 

em riqueza, a injustiça em justiça, a carência em fartura e o marasmo 

em progresso e desenvolvimento.

Se o grande desafi o do sonho é transformá-lo em realidade,

transformemos, pois, o Paraná – no melhor lugar para se viver

– com muita energia

COPEL

Seus sonhos, nossa energia.

To dream...

Yes, to dream!

All dreams are possible!

Because the deepest and strongest desires are fi rst experienced as dreams. 

Dreams are the starting point of all worthy accomplishments, like a  better and more 

fraternal world where  everyone can enjoy good health, education, and safety.  

A world where everyone may have proper work and a suitable dwelling with all that 

is required to feel comfortable at home. 

Building a better Paraná is up to each one of us. It depends on our willingness 

to dream and to dare to transform our dreams into reality.

As all transformation requires energy, 

COPEL generates, transmits,  and distributes all the energy Paraná needs. 

And does it with competence and reliability. 

That’s why it is acknowledged by its customers and by the industry 

as one of the best power utilities in Brazil.

Let’s then, with all our energy, fulfi ll  the dream of transforming 

poverty into wealth, injustice into justice, lack into plenty, and apathy into progress 

and development.

If the greatest challenge posed by a dream is 

to make it come true, let’s then make Paraná the best place to live, 

with lots of energy.

COPEL

Your dreams, our energy.
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Message from the CEO • Mensagem do Presidente

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Em seus 48 anos de existência, a COPEL forjou uma história de 

trabalho, seriedade, respeito e excelência, sendo reconhecida pelos 

consumidores e pelo Setor Elétrico Brasileiro como uma das melhores 

empresas nacionais. 

Idealizada e sonhada pelo Professor Parigot de Souza, para solucionar os 

problemas de fornecimento regular de energia elétrica e lançar a base 

do desenvolvimento do Paraná, a COPEL foi criada em 26 de outubro de 

1954, por ato do então governador Bento Munhoz da Rocha Netto.

Imbuída desse espírito desenvolvimentista desde a sua criação e em 

todos os sucessivos governos, a COPEL vem agindo com competência 

e energia nos desafi os que lhe são lançados. O segredo de todo esse 

dinamismo e capacidade são as pessoas: todos os trabalhadores da Empresa 

sempre assumem o compromisso da COPEL e contribuem com seu labor para que 

ela seja sempre um marco de destaque no cenário nacional.

Por isso, foi possível à COPEL passar ao largo das sucessivas crises que atingiram a economia 

nacional ao longo da história, sempre com excelentes resultados técnicos, operacionais e 

econômicos, transformando o Paraná num estado exportador de energia  e importante parceiro do 

Sistema Elétrico Nacional. 

Hoje, a COPEL é reconhecida pelo mercado de capitais como empresa sólida e bem administrada, mesmo 

estando sob controle estatal. Prova disso é que a COPEL continua sendo uma das poucas instituições nacionais a ter 

suas ações comercializadas tanto na BOVESPA quanto em outras importantes bolsas de valores como NYSE (Nova Iorque) 

e LATIBEX (Madri), e outras.

MESSAGE FROM THE CEO

In its 48-year existence, COPEL has built a history of hard work, 

commitment, respect, and excellence, on account of which it is 

acknowledged by its customers and by the Brazilian power sector as 

one of the best national power utilities.

The creation of COPEL was envisioned  by Prof. Parigot de Souza as a 

means of solving the serious shortage of power supply then affl icting 

Paraná and thus laying the foundations for the State development. The 

Company was formally constituted on October 26th,1954 through a Decree 

enacted by Governor Bento Munhoz da Rocha Netto. 

Deeply committed to the development of Paraná, COPEL has competently 

and effi ciently overcome all challenges it has faced since its creation and 

through successive State administrations. And one of the secrets of the Company’s 

effectiveness is the dedication of its employees who permanently embrace COPEL’s 

commitment and give their best to ensure the Company will always be a role model 

nationwide. 

Indeed, COPEL has continually excelled technically, operationally, and fi nancially throughout the 

years and has turned Paraná into a power exporter and a major partner in the national power sector, 

despite so many crises plaguing the Brazilian economy in the last decades.

Nowadays COPEL is recognized by the securities market as a sound and well managed company, although it 

remains under state control. The fact that COPEL is one of the few national corporations having its shares traded 

in BOVESPA and other major stock exchanges such as NYSE (New York) and LATIBEX  (Madrid) attests to the Company’s 

prestigious reputation.

2002Relatório Anual
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Contudo, em 2002, nem todo o empenho do seu corpo funcional foi sufi ciente para superar as difi culdades representadas pela grave 

redução da atividade econômica no Brasil, causada pela crise energética e pelo racionamento havido entre março de 2001 e fevereiro de 

2002. Somaram-se a este fato as conseqüências do atentado de 11 de setembro de 2001, a crise argentina e problemas setoriais, que deram 

origem a confl itos regulatórios, tarifários e cambiais. Toda essa conjuntura infl uiu, com certeza, substancialmente na diminuição da receita 

de todas as empresas de eletricidade do Brasil.

No caso específi co da COPEL, os obstáculos foram ampliados pelo processo de privatização, que afetou o ânimo dos empregados; e a 

desverticalização em cinco subsidiárias ocasionou perda de escala e de competitividade, além de ampliar sua carga tributária. O resultado 

fi nanceiro da Companhia foi afetado ainda por contratos de compra de energia de alto custo da Usina a Gás de Araucária (UEG) e da 

Companhia de Interconexão Energética (CIEN), fi rmados em época de escassez energética e alto consumo.

Premidas por essa mesma crise, também as participações e parcerias da COPEL não apresentaram os resultados esperados. 

Mas a atual direção da Empresa está implementando providências para obter maior efi ciência, redução de custos, estancamento dos 

prejuízos e retomada dos lucros. Agora, já a partir deste ano, a expectativa de crescimento econômico do Paraná e as perspectivas de 

desenvolvimento do Brasil são muito promissoras para a Companhia.

Superado o processo de privatização, ressurge na base da COPEL o ânimo e o espírito do pioneiro Parigot de Souza de fazer da Empresa 

importante alavanca do desenvolvimento econômico e social do Paraná, resgatando o otimismo e a confi ança de todos num futuro melhor. 

Assim, para atuar nesse novo cenário, entre outros, a atual diretoria elegeu os seguintes objetivos para direcionar a COPEL rumo ao 

crescimento:

• Retomada dos valores da Corporação – Resgatar a cultura interna da Companhia para que esta, através dos seus profi ssionais, possa 

atingir sua fi nalidade social e voltar a ser indutor do progresso do Paraná e, com isso, alcançar também suas metas empresariais, de lucro 

com responsabilidade social e respeito ao consumidor;

• A força do Paraná – Fazer da COPEL importante instrumento de apoio à gestão governamental, atuando como o carro-chefe da economia 

local e como vetor das políticas de crescimento do Paraná, possibilitando o incremento da indústria, do comércio, da prestação de serviços 

e da agroindústria;

• Foco no cliente – Olhar a COPEL de fora para dentro, sob o ponto de vista do cliente, dando lhe meios de ser ouvido, entendido e 

atendido, para que se possa otimizar recursos, reduzir despesas, ampliar receita e conquistar a satisfação plena do consumidor. E, com isso, 

realizar o necessário lucro;

• Responsabilidade social, respeito ao meio ambiente e pacto com a Ética – A COPEL tem compromisso com a responsabilidade social, 

age com o necessário respeito ao meio ambiente e está imbuída do mais solene compromisso com uma atuação ética, responsável e 

realizadora;

• Liderança – Está posto o desafi o de se alçar novamente a COPEL à liderança do Setor Elétrico Brasileiro, com o Paraná elevado à condição 

de um dos maiores produtores nacionais de energia;

• Compromisso com o presente – Já em 2003, a COPEL quer ser uma das mais lucrativas empresas do Setor Elétrico Brasileiro, como forma 

de retribuir a esperança do povo paranaense, a confi ança dos seus investidores e o compromisso do Governo Estadual, passando a ser um 

painel de otimismo no futuro do Paraná!

Esses, em síntese, são os padrões que doravante orientarão o trabalho da Corporação na busca de resultados mais promissores, condizentes 

com sua vocação de grandeza e de liderança, e consentâneos com o seu passado.

Last year, however, despite the best endeavors of its staff, COPEL couldn’t avoid being deeply affected by the economic slowdown in 

Brazil resulting from the energy crisis and the power rationing that lasted from March 2001 through February 2002. And this instability was 

aggravated by the aftermath of the terrorist attacks of September 11th 2001, by the faltering Argentine economy, and by industry-specifi c 

problems, such as regulatory, tariff, and exchange rate issues. All of these developments have resulted in material adverse impacts upon 

Brazilian power utilities’ revenues. 

COPEL diffi culties, in particular,  were compounded by the Company’s unbundling, as the subsidiaries lost economies of scale and 

competitiveness and became subject to much higher taxes than those applicable to an integrated utility. Another hurdle to COPEL’s fi nancial 

performance was the obligation to purchase highly priced power from the Araucária Thermal Power Plant (UEG) and CIEN, under contracts 

signed during times of power shortage and high consumption. Similarly, COPEL’s partnerships and ownership  interests in other concerns 

have not yielded the expected returns. Yet, the current Company administration is implementing new policies to secure greater effi ciency, 

to lower costs, to put an end to the losses, and to make a profi t again. As from 2003 a brighter outlook  for the economy in Brazil and Paraná 

should bring new hope for the Company. Since the longstanding privatization proposal should no longer be pursued, the memory and 

pioneering spirit of Prof. Parigot de Souza once again inspire and drive the Company to become a major catalyst of Paraná’s development and 

reestablish our optimism and faith in a better future. In this new scenario, COPEL’s management has set forth a basic blueprint for harnessing 

the Company’s full growth potential:

• Revivify the Company’s values – The recovery of COPEL’s internal culture is seen as paramount to enable the Company to fulfi ll its social 

ends and again engage in efforts to help foster the State’s economic development while meeting its corporate goals of profi tability with 

respect for the customer;

• Strengthen Paraná – COPEL should play a major role supporting the Paraná Government by providing the primary thrust to the 

local economy and by operating as a conduit of State development policies, thereby helping the industrial, commercial, services, and 

agribusiness sectors to thrive;  

• Focus on the customer – COPEL should focus on optimizing investments, cutting costs, increasing revenues, meeting customer demands, 

and promoting employee satisfaction to return to profi tability;

• Commit to social responsibility, respect for  the environment, and Ethics – COPEL should remain committed to pursuing its social 

responsibilities, running its operations with due respect for the environment and adhering to strict ethical and responsible

• Reclaim a leadership role  – COPEL should embrace the challenge of reclaiming a leading position in the  Brazilian electric power sector, 

elevating Paraná to the status of one of the largest power producers nationwide;

• Commit to the present – COPEL should become one of the most profi table companies in the Brazilian power sector by the end of 2003 

in order to live up to the expectations of the people of Paraná, the trust placed in the Company by investors,  and the support received 

from the State Government. 

These are, in a nutshell, some standards that should steer the Company’s endeavors in the pursuit of more promising results in step with its 

potential for greatness and leadership and worthy of its history.
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Background • Cenário

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃOANNUAL REPORT

Cenário

A economia nacional apresentou performance reduzida em 2002, infl uenciada, entre outros fatores, por questões externas, tais como a 

recessão mundial, iniciada em 2001 após os atentados terroristas de setembro, e aprofundada com os escândalos fi nanceiros envolvendo 

grandes corporações norte-americanas, a perspectiva de guerra no Oriente Médio e a crise argentina. A estes, somaram-se alguns aspectos 

internos como, a elevada taxa de juros praticada e a incerteza proveniente do período eleitoral, fatores que inibiram os investimentos. 

Alguns fatos, entretanto, impediram um desempenho ainda pior da economia, tais como o dinamismo da agropecuária, da produção de 

petróleo e de alguns ramos mais relacionados às exportações, que foram benefi ciados pela superdesvalorização do câmbio. Em 2002, o 

Produto Interno Bruto (PIB) do país aumentou 1,52%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatísticas – IBGE.

O Estado do Paraná com o desenvolvimento de uma estrutura econômica notadamente industrial, mais moderna e abrangente ao longo 

dos últimos anos, ampliou o grau de aderência do Estado ao comportamento da economia nacional. Dentro desta dinâmica, o Paraná 

acompanhou o ritmo de desaceleração da economia do país em 2002, quando o PIB do Estado registrou variação negativa de 0,2%. Tal 

comportamento deve-se principalmente ao resultado da produção agropecuária (-2,1%) e industrial (-1,0%). A agropecuária teve redução de 

produção devido aos efeitos da elevação dos preços no mercado interno (milho), que podem ter compensado a redução nas quantidades 

colhidas, implicando em ganhos líquidos de receita para os produtores e devido a problemas climáticos (trigo). No setor industrial, 

verifi cou-se em alguns segmentos (material de transporte – automóveis) uma redução dos mercados, principalmente da Argentina, 

forçando uma diminuição na utilização da capacidade produtiva das unidades industriais.

Background

The Brazilian economy experienced a slowdown in 2002, brought about, among other factors, by the impact of foreign issues, such as 

the worldwide recession set off by the events of September 11th and aggravated by the fi nancial scandals involving major American 

corporations, the prospect of war in the Middle East, and the Argentine crisis. To make matters worse, domestic issues, such as the high 

interest rates and the uncertainty spurred by an election year, also inhibited investments. On the bright side, a few dynamic sectors of the 

Brazilian economy, especially the oil business and other export-oriented businesses that benefi ted from the major currency devaluation, 

halted a further economic slide. In 2002, the Brazilian GDP (Gross Domestic Product), as calculated by IBGE (the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics), grew by 1.52%.

The development in Paraná of a more advanced and diversifi ed economic structure with high levels of industrialization in the past few 

years has generally brought the State economy closer in sync with the performance of the national economy as a whole. 

Thus, Paraná also experienced the slowdown that affected the Brazilian economy in 2002, as the State’s GDP fell by 0.2%. This result was 

attributed mostly to the performance of the agricultural and cattle raising (minus 2.1%) and industrial (minus 1.0%) sectors. The agricultural 

sector recorded lower output on account of the effects of higher domestic prices of corn, with net revenue gains compensating 

for smaller harvests, and of climate problems that adversely affected wheat crops. Some industries, such as automaking, saw their 

markets shrink, especially in Argentina, thus forcing a reduction in the utilization of the available productive capacity of the State’s 

industrial facilities. 
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Em contrapartida, alguns setores apresentaram desempenho positivo, tais como os dos complexos de soja e carnes, devido principalmente 

à elevação das cotações internacionais e à penetração em alguns mercados, especifi camente o chinês, no caso da soja em grão e do 

europeu, para a indústria de frango.

Em 2002, o mercado de energia elétrica nacional apresentou crescimento de 2,5%, evolução inferior à esperada. Esta baixa performance 

deve-se, principalmente, ao menor desempenho da economia, ao aumento da autoprodução em grandes indústrias e à mudança no 

comportamento dos consumidores residenciais que, mesmo após o fi nal do racionamento de energia elétrica, levando esta classe a 

reduzir o consumo em 1,3% em relação ao ano passado. O racionamento de energia elétrica, vigente nas regiões atendidas pelos Sistemas 

Interligados Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste durante todo o ano de 2001, foi extinto a partir de primeiro de março de 2002, através da 

Resolução nº 117 da Câmera de Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE, de 19 de fevereiro de 2002.

O consumo de energia elétrica na área da COPEL acompanhou a performance do mercado nacional, crescendo 2,8% em 2002. Este baixo 

crescimento é resultado do desempenho da economia estadual, mas também refl ete os hábitos de contenção do consumo, incorporados 

pelas residências que, mesmo não participando do racionamento, aderiram à campanha de racionalização adotada pelo Estado.

2002Relatório Anual

Durante o ano, a Companhia procurou se adaptar a alguns fatos que foram relevantes com relação à legislação do setor, tais como a Lei nº 

10.438, de 26 de abril de 2002, que aumentou a base do subsídio para os consumidores com consumo inferior a 80 kWh/mês, implementou 

a universalização do atendimento, instituiu a Conta do Desenvolvimento Energético e impôs a obrigatoriedade de compra de energia 

elétrica das distribuidoras via leilão ou licitação, o que veio a ser regulamentado pelo Decreto nº 4.562, de 31 de dezembro de 2002.

O Mercado Atacadista de Energia – MAE – foi criado através da Lei nº 9.648/1998 e regulamentado pelo Decreto nº 2.655/1998, tendo 

iniciado suas operações em primeiro de setembro de 2000, seguindo os preceitos legais da Resolução nº 290/2000 da Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL. Em 24 de abril de 2002, foi editada a Lei nº 10.433/2002, que dispõe sobre a autorização para a criação do MAE, 

pessoa jurídica de direito privado, submetida à regulamentação da ANEEL. Recentemente, a Resolução da ANEEL nº 102/2002 reformulou a 

organização do MAE e a Resolução ANEEL nº 446/2002 estabeleceu ajustes nas etapas e no cronograma para implantação das Regras do 

Mercado e consolidação do MAE.

In contrast,  some segments – such as soy and meat – achieved positive results owing to higher international prices and access to new 

markets: soybeans and chicken meat from Paraná got a foothold in  the Chinese and European markets, respectively.  

In 2002, the Brazilian electric power market did not meet the projected expansion fi gures for the year, even though it did record a growth 

of 2.5%. Such poor performance was due mostly to the inferior performance of the economy in general, to increased self-production of 

electricity by major factories, and to a change in the patterns of energy use by residential customers that has outlasted the period of 

power rationing and accounts for a drop of 1.3% in their consumption compared with the previous year. The power-rationing program, 

which was enforced throughout the areas served by the Northeast and Southeast-Midwest Interconnected Systems during 2001, ended on 

March 1st 2002, under Resolution no. 117 of the GCE (the Energy Crisis Management Committee), dated February 19th 2002. 

Power consumption throughout COPEL’s concession area was on par with the market performance nationwide, having grown by 2.8% in 

2002. This low expansion rate is due to the performance of the State economy, which also refl ects the power saving habits assimilated 

by residential customers who had voluntarily joined the rationing campaign adopted by the State even though Paraná was not in an area 

covered by the national rationing program. 

Throughout the year, the Company sought to adjust to new legislative developments such as Law no. 10,438 of April 26th 2002, which 

increased the minimum subsidy for customers with power consumption up to  80 kWh/month, implemented the universalization of 

supply, set up the Power Development Account, and required that distributors hold auctions or public bidding to purchase power, such 

requirement being regulated by Decree no. 4,562 of December 31st 2002. 

The Wholesale Power Market (MAE) – created under Law no. 9,648/1998  and regulated under Decree no. 2,655/1998 – started operating 

on September 1st 2000, in compliance with the rules set forth by ANEEL’s Resolution no. 290/2000. On April 24th 2002, 

Law no. 10,433/2002 authorized the creation of the Wholesale Power Market as a private entity subject to regulation by ANEEL. 

Recently, ANEEL Resolution no. 102/2002 reorganized MAE’s structure and ANEEL Resolution no. 446/2002 adjusted the stages and 

schedule for implementation of the Market Rules and the consolidation of the Wholesale Power Market.
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Perfi l da Companhia

A COPEL atua nos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia, através de suas subsidiárias integrais 

COPEL Geração S.A., COPEL Transmissão S.A. e COPEL Distribuição S.A..Também está presente no setor de 

telecomunicações, através da COPEL Telecomunicações S.A. e, por intermédio da COPEL Participações S.A., nos 

de gás, saneamento, serviços de engenharia, pesquisa e desenvolvimento e agronegócios. Apresentamos, a seguir, 

os principais negócios sociais e fatores administrativos da Controladora e das suas subsidiárias no Exercício 

Social de 2002.

Company Profi le

COPEL operates power generation, transmission, and distribution 

through its wholly-owned subsidiaries COPEL Generation, COPEL 

Transmission, and COPEL Distribution, provides telecommunications services 

through COPEL Telecom and holds ownership interests in other concerns (gas, 

sanitation, engineering services, research and development, and agribusiness) 

through COPEL Corporate Partnerships. The main business and administrative events 

pertaining to the holding company and its subsidiaries in fi scal year 2002 are: 
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Geração 

A área de Geração da COPEL conta com 18 usinas em seu parque gerador, sendo 17 hidrelétricas e uma termelétrica, totalizando 4.549,6 

MW de potência, instalada efetiva. Nas questões atinentes ao desempenho da Geração em 2002, a COPEL superou suas metas técnicas, 

atingindo 95,85% de Disponibilidade dos Equipamentos, indicando o comprometimento das equipes com o planejamento efetuado, além 

do empenho com a otimização dos serviços de manutenção. A Taxa de Falhas, outro indicador de desempenho, apresentou ganho de 

12,92% em relação à meta estabelecida para o ano.

Do total da capacidade instalada da empresa, cerca de 99% é operado remotamente, a partir do Centro de Operação da Geração  – COG, 

localizado em Curitiba. Esta tecnologia, pioneira no Brasil, é mais uma forma que a COPEL lança mão para aumentar signifi cativamente 

a confi abilidade de sua energia. Como reconhecimento, o COG foi vencedor na Região Sul, em 2002, do Prêmio FINEP de Inovação 

Tecnológica, na categoria Processo. Ainda com relação à preocupação da empresa com a confi abilidade, em 2002 destacou-se o marco 

representativo dos dez anos de geração da Usina Hidrelétrica Governador Ney Braga, que atingiu em 29 de setembro de 2002 a marca de 

60.865.736 MWh, gerados com qualidade, confi abilidade e respeito ao meio ambiente.

Na questão de venda de serviços, com a inauguração da Usina Termelétrica a Gás de Araucária, em 2002, a COPEL passou a prestar os 

serviços de operação e manutenção da usina, além da participação societária no empreendimento.

Adicionalmente, a COPEL Geração fornece energia a três consumidores livres.

Na questão do meio ambiente, a COPEL iniciou a implantação do Sistema de Gestão Ambiental, confi rmando sua imagem de empresa 

ecologicamente responsável, comprometida com o desenvolvimento sustentável e com a aplicação de medidas de conservação ambiental 

cada vez mais efetivas.

16

Company Profile • Perfil da Companhia 2002Relatório Anual

Generation 
COPEL’s generation relies on 18 power generation facilities – 17 hydroelectric and one thermal plant – with a total of 4,549.6 MW of 

actual installed capacity. In 2002, COPEL exceeded its technical goals in generators availability and failure rates, having attained 95.85% of 

equipment availability, a fi gure that attests to the commitment of its staff and the efforts to optimize maintenance services. The failure rate 

had a marked improvement of  12.92%  over the goal established for the year. 

Out of the Company’s total installed capacity, 99% are operated remotely from the Generation Operation Center (GOC), located in 

Curitiba. This remote-control technology, pioneered in Brazil by COPEL, has contributed to signifi cantly increasing the reliability of the 

Company’s power supply. As a result, the GOC won in 2002 the FINEP Award for Technological Innovation, (Southern Region) in the Process 

category.

Another milestone in COPEL’s pursuit of reliability was the tenth anniversary of the Governor Ney Braga Hydroelectric Power Plant, on 

September 29th 2002. On that date the plant reached a total generation of   60,865,736 MWh. Since its inauguration the plant has been 

operating with quality, reliability, and respect for the environment. 

COPEL has also started to provide operation and maintenance services for the Araucária Thermal Power Plant, inaugurated in 2002, in which 

the Company holds ownership interests.

COPEL Generation also supplies power to three unregulated (“free”) customers.

In terms of environmental protection, COPEL began to implement its Environmental Management System, which contributes to enhancing 

its role as an environmentally responsible company committed to sustainable development and the adoption of effective environmental 

conservation programs.
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Transmissão

O Sistema de Transmissão da COPEL é composto por subestações e linhas 

de transmissão nas tensões de 69, 88, 138, 230 e 525 kV. As instalações 

de 69, 88 e 138 kV, no novo modelo do setor elétrico, são classifi cadas 

como de distribuição. No entanto, a COPEL, para atender princípios de 

otimização de recursos e para fi ns de estudos, planejamento, projeto, 

construção, operação, manutenção, proteção e outros, optou por manter 

todas as linhas de transmissão e subestações nesses níveis de tensão numa 

única área, a de Transmissão.  Essa forma de organização empresarial 

permite ganho de escala e agilidade no trato das questões de transmissão, 

independentemente da forma que seja classifi cada no Setor.

A empresa possui 6.772 km de linhas de transmissão e 124 subestações 

em todos esses níveis de tensão. Em 2002, foram investidos R$ 51,2 

milhões em novas instalações melhorias e ampliações do sistema 

existente, buscando atender o crescimento da carga, manter a qualidade 

de fornecimento e atender às exigências crescentes dos usuários do 

Sistema de Transmissão. Neste exercício, o sistema teve concluídas duas 

novas subestações, ampliação em 13, construção de 8,7 km de linhas 

de transmissão e automatização em 11 subestações, estando com todo 

seu sistema automatizado. Além dessas, em outras quatro subestações: 

Areia e Campo Mourão, da ELETROSUL, e Salto Osório e Salto Santiago 

da GERASUL, a Empresa possui equipamentos de sua propriedade e, 

também, foi implantado o sistema de automação da COPEL. Com as novas 

subestações e ampliação das existentes, a capacidade de transformação 

passou para 14.727,3 MVA. Está em andamento a ampliação em 16 

subestações e construção de 181,3 km de linhas de transmissão.

É importante frisar que, dentro do novo modelo do setor elétrico, algumas 

obras são licitadas e outras autorizadas pela ANEEL. Nesse contexto, a linha 

de transmissão em 230 kV, Bateias - Jaguariaíva, com 137,1 km de extensão, 

foi licitada, fazendo parte do Leilão ANEEL nº 001/2001. A concorrência 

foi vencida pela COPEL, a qual obteve uma concessão por 30 anos. Essa 

linha, importante elo para a região das papeleiras em Jaguariaíva, deverá 

ser parte integrante da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, 

aumentando a importância da Companhia perante suas congêneres e 

perante o mercado de energia paranaense.

Convém lembrar que a perspectiva para o próximo exercício é a 

manutenção da necessidade de novos investimentos. O volume a ser 

investido deve ultrapassar o realizado em 2002.

Para garantir a sustentabilidade e manutenção dos níveis de atendimento 

ao Sistema de Transmissão, foram desenvolvidas ações de endomarketing, 

que aumentaram a consciência e a participação efetiva dos empregados.

Transmission

COPEL’s transmission system comprises 124 substations and 6,772 km of  

transmission  lines running at voltages of 69, 88, 138, 230, and 525 kV. Under 

the new Brazilian power sector model, substations and power lines at 69, 

88, and 138 kV are classifi ed as distribution facilities.  Nonetheless, for 

purposes of resource optimization and of carrying out studies, planning, 

design, construction, operation, maintenance, and protection, COPEL 

has chosen to keep all these substations and transmission lines under its 

Transmission branch. This organizational strategy provides the Company 

with economies of scale and greater speed in dealing with issues involving 

transmission facilities, regardless of how they are classifi ed in the power 

sector.

In 2002, R$ 51.2 million were invested in new facilities, upgrades, and 

expansion of the existing structure in order to meet the increase 

in throughput, sustain the quality of supply and satisfy the growing 

requirements of the Transmission System’s users. During the year, two new 

substations were built, 13 existing ones were upgraded, 8.7 kilometers of 

transmission lines were set up, and 11 substations were automated, thus 

completing the automation of the entire system. Another four substations 

– Areia and Campo Mourão, owned by ELETROSUL; and   Salto Osório and 

Salto Santiago, owned by GERASUL - utilize equipment owned by COPEL 

as well as the automation system developed by the Company. With the 

new substations and the upgrades on existing facilities, the Company’s 

transformation capacity reached 14,727.3 MVA. Upgrades in 16 substations 

and the construction of 181.3 kilometers of transmission lines are currently 

under way.

Under the new Brazilian power sector model, some facilities are put out to 

tender while  others are subject to authorization by ANEEL. Accordingly, 

the 230-kV and 137.1-km long Bateias-Jaguariaíva transmission line was 

submitted to public tender at ANEEL Auction no. 001/2001. COPEL 

had the winning bid and was granted a 30-year concession. This line, an 

important link to the paper industry district in Jaguariaíva, should integrate 

the Basic Network of the National Interconnected System and enhance 

COPEL’s role relative to its counterparts in the power sector and the  

energy market in Paraná. 

Owing to the continuing need for new investments, the Company’s 

projected expenditures for 2003 should exceed those of 2002. 

To ensure the sustainability of its Transmission system and maintain the 

quality of its service, COPEL has conducted internal marketing campaigns 

aimed at increasing employees’ awareness and engagement. 
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Distribuição  

A COPEL Distribuição atende 392 dos 399 municípios do Paraná e, ainda, o município de Porto União, em Santa Catarina, tendo uma área de 

concessão de 194.854 km2. Adicionalmente, fornece energia a cinco consumidores livres, sendo dois de fora do Estado.

O sistema de distribuição conta com 235 subestações de 34,5 kV, e 161.037 km de linhas de distribuição.

Durante o ano de 2002, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

• implantados os módulos de gerência de distribuição de serviços emergenciais e comerciais do Sistema de Operação da Distribuição, o 

qual integrado a outros aplicativos corporativos da Empresa, possibilita que as atividades inerentes à distribuição de energia elétrica nas 

tensões de 13,8 e 34,5 kV possam ser executadas de forma mais confi ável, rápida e segura;
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• implantado o Sistema de Computação Móvel em 100% da frota de veículos que operam a rede de distribuição. Esse sistema permite 

o tráfego de dados entre o Centro de Operação e a estação móvel em campo, normalmente instalada em um veículo. O meio de 

comunicação para a transmissão dos dados pode ser através de satélite (665 veículos),  troncalizado (40 veículos) ou por telefonia celular 

da operadora local, divididos em celulares-palm (150) e celulares convencionais (150);

• implantado o Sistema de Interrupções da Distribuição que, baseado na tecnologia Datawarehouse, permite a obtenção de dados 

de interrupções para as tensões de 13,8 e 34,5 kV; desenvolvido o Sistema de Planejamento de 13,8 kV que, utilizando a base cadastral 

georreferenciada, simula o fl uxo de potência para compor o Programa de Obras da Distribuição;

• desenvolvido o Programa de Coordenação de Proteção que, através dos dados de curto-circuito calculados no sistema de geoprocessamento, 

permite a verifi cação da coordenação entre religadores automáticos e relés para estudos de proteção nas tensões de 13,8 e 34,5 kV.

Em 2002, foram investidos R$ 4,6 milhões em obras de automação de subestações, sendo que se encontram automatizados 76% dos 

alimentadores dessas SEs.

Distribution 

COPEL Distribution supplies 392 out of 399 municipalities in Paraná and the town of Porto União, in the State of Santa Catarina, covering 

a concession area of 194,854 square kilometers. The Company also supplies power to fi ve unregulated (“free”) customers, two of which 

located outside the State. COPEL’s distribution system relies on 235 substations running at voltages of 34.5 kV and on 161,037 kilometers of 

distribution lines. In 2002, COPEL Distribution: 

• implemented power distribution management modules for the assignment of emergency and commercial services in the realm of the 

Distribution Operation System, which, together with other corporate applications, enables the Company to perform with greater reliability, 

speed, and safety  the tasks involving power distribution at 13.8 and 34.5 kV;

• outfi tted 100% of the vehicles used in the operation of distribution grids with a Mobile Computing System allowing data communication 

between the Operation Center and the mobile fi eld stations usually installed in those vehicles. Data transmission is handled either by satellite (665 

vehicles), radio trunk system (40 vehicles) or the local cell phone operator network using Palm cell phones (150) or regular cell phones (150);

• set up a Distribution Interruption System, which, based on Datawarehouse technology, allows the retrieval of data about power outages 

on the 13.8 and 34.5 kV power grids; 

• developed the 13.8 kV Planning System, which simulates, with the aid of a geographically referenced database, the energy fl ow to support 

the Distribution Works Program;

• developed the Protection Coordination Program, which, through the use of short circuit data calculated by a geoprocessing system, enables crews 

to verify the coordination between automatic switches and relays for purposes of protection studies comprising 13.8 and 34.5 kV power grids. 

In 2002, R$ 4.6 million were  invested in substation automation, thus raising the level of automation of the facilities’ feeders to 76%.
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Telecomunicações 

Há trinta anos, a COPEL opera e mantém seu próprio sistema corporativo de telecomunicações, 

interligando escritórios, agências, usinas e subestações em todo o Estado do Paraná. Este sistema foi 

construído para atender com qualidade e confi abilidade os diversos locais em que a Companhia atua, 

muitas vezes distantes dos centros urbanos.

A necessidade de ampliar a capacidade de transmissão de dados e voz do sistema corporativo, e de 

substituir o sistema de microondas, em fase de obsolescência, levou a COPEL a interligar as principais 

regiões do Estado do Paraná através de uma rede de fi bra óptica. Esta foi implementada com a 

substituição de cabos pára-raios por OPGW nas linhas de transmissão de energia, formando hoje um 

anel óptico de cerca de 2.800 km, e mais 1.200 km de acessos urbanos.

A importância da unidade de telecomunicações para a COPEL pode ser resumida da seguinte maneira:

• todos os avanços tecnológicos importantes na área de energia, tais como automação, monitoração 

remota e as medidas que buscam melhorar a qualidade do serviço e atendimento ao cliente, se dão 

através da incorporação de soluções de telecomunicação e informática;

• os preços dos serviços na área de telecomunicações são bastante elevados, porque as “incumbents”, 

empresas oriundas do antigo sistema TELEBRÁS, já privatizadas, têm o monopólio da rede de acesso 

ao cliente.

A existência de infra-estrutura, representada pela extensa rede física instalada para transmissão e 

distribuição de energia elétrica, a detenção dos direitos de passagem, a experiência em operação 

e manutenção de sistemas de telecomunicações complexos, permitiram atender não somente às 

necessidades da Companhia, como também outras empresas. Assim, em maio/1998, a COPEL se 

tornou a primeira empresa do setor elétrico brasileiro a obter a licença da Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL – para prestação de serviços especializados de telecomunicações.

Depois de alguns anos de crescimento vertiginoso, esse mercado passou por uma grande retração 

a partir de 2001, o que obrigou as empresas do setor a reverem todo o seu planejamento, buscando 

redução de custos e otimização da infra-estrutura.

Como não poderia deixar de ser, a COPEL Telecomunicações também foi afetada pela pressão dos 

clientes para reduzir o preço dos seus serviços.

Em 2002, a receita foi de R$ 61 milhões, dos quais 54% vindos de clientes externos, e o restante, da 

própria Companhia. Do faturamento para clientes externos, 72% é representado pelas Operadoras 

de Telecomunicações. Este resultado é estável em relação ao obtido no ano anterior, o que não deixa 

de ser um fator positivo em um ano tão difícil.

A crise no setor traz para a COPEL, também algumas oportunidades, porque, com a redução dos 

investimentos em infra-estrutura, a concorrência tende a ser menor.

A reavaliação dos preços dos serviços adotados a partir de maio/2002, reverteu a tendência de 

queda de receita, atraiu novos clientes e, agora, a expectativa é de que sejam recuperadas as perdas 

ocorridas.

Em 2002, a COPEL Telecomunicações obteve a autorização de Serviço de Comunicação Multimídia 

– SCM, o que possibilita explorar uma gama maior de serviços. Isso deu-se através dos Atos ANATEL 

nºs 31.336 e 31.337, de 21 de novembro de 2002.
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Telecommunications 

For thirty years COPEL has operated and maintained its own corporate telecommunications system, 

connecting offi ces, branches, power plants, and substations throughout the State of Paraná. This 

system was built to meet the Company’s needs with quality and reliability at the several different 

locations where it operates, many of which are a long way from urban centers. 

The need to increase the data and voice transmission bandwidth of its corporate network and to 

replace an obsolete microwave system led COPEL to interconnect the main regions of the State by 

means of a fi ber optic network, implemented by replacing old ground wires with new OPGW (optical 

ground wire) cables on top of the Company’s transmission lines. This network  currently makes up a 

2,800-km ring, with an additional 1,200 km of urban access cables.

The telecommunications unit is instrumental to COPEL since: 

• all major power sector technological advances, such as automation, remote monitoring, and 

customer service and quality measures, depend on information technology and telecommunications 

solutions; and

• prices of telecom services are quite high because the privatized companies from the old TELEBRÁS 

system hold a monopoly over the telecom network customers depend on. 

COPEL’s existing power transmission and distribution grids, the rights of way it has secured, and 

its expertise in maintaining and operating complex telecommunications systems have enabled the 

Company to not only meet its own demands but also to provide service to clients. In May 1998 

COPEL became the fi rst electric utility to be granted a permit by the National Telecommunications 

Agency (ANATEL) to offer specialized telecommunications services.

After a few booming years, the telecommunications market experienced a major slowdown in 2001 

that forced companies to re-evaluate their strategies in pursuit of cost reduction and infrastructure 

optimization. Evidently COPEL Telecommunications was also affected by customer pressure to 

reduce service prices.

In 2002, COPEL Telecommunications recorded R$ 61 million in revenues, 54% arising from outside 

customers and the remainder from the COPEL companies. Telecommunications operators accounted 

for 72% of outside revenues, a stable result compared to the previous year and a positive sign in such 

a diffi cult period.   

The current crisis does, however, offer COPEL some opportunities, since fewer investments in 

infrastructure might mean weaker competition.  

COPEL’s service price review that took place in May 2002 has reverted the trend of shrinking revenues, 

attracted new customers, and brought up the prospect of recovering past losses.

Under ANATEL Rulings no. 31,336 and 31,337, dated November 21st 2002, COPEL Telecommunications 

was granted a Multimedia Communication Service Authorization which should enable it to offer a 

larger array of services.
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Participações 

Através da COPEL Participações S.A. – Copelpar, a Companhia vem se consolidando como uma empresa de investimentos em diversas 

áreas de atuação. Sua carteira é composta, principalmente, por ativos de empresas do setor elétrico, mas têm recursos investidos também 

em saneamento, serviços, gás, telecomunicações e no setor de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Com isso, busca-se a otimização dos 

investimentos, a maximização dos resultados, maior sinergia entre os negócios, e se criam mais alternativas de produtos e serviços.

Os negócios da Copelpar incluem empreendimentos em operação e empreendimentos em fase de implantação:

Empreendimentos em operação
Ativos recebidos por transferência – conforme Laudo de Versão do Patrimônio da COPEL – alocados em 15 empresas que  já estão em fase 

operacional, as quais, de acordo com a estratégia da Companhia, atuam em diversos setores. Assim, além do segmento de energia elétrica, 

a Copelpar participa de empresas dos setores de gás, telecomunicações, serviços, saneamento e pesquisa e desenvolvimento (P&D);

• Centrais Eólicas do Paraná Ltda. – Criada em setembro/1998 para gerar e comercializar a energia proveniente da Usina Eólica situada 

no município de Palmas, Estado do Paraná. A usina tem capacidade instalada de 2,5 MW de potência, dividida em cinco unidades de 

0,5 MW cada, e entrou em operação em fevereiro/1999. A energia média gerada é de 6.500 MWh/ano;

• Dona Francisca Energética S.A. – Fundada em agosto/1998 para gerar e comercializar a energia proveniente da Usina Hidrelétrica de 

Dona Francisca, cuja concessão original era da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, do Estado do Rio Grande do Sul. A usina 

tem 125 MW de potência instalada em duas unidades de 62,5 MW cada, tipo Francis, e energia assegurada de 80 MW. Entrou em operação 

comercial em fevereiro/2001;

Partnerships 

Through COPEL Corporate Partnerships (Copelpar), the Company has consolidated its stand as an investment company operating in 

several different fi elds. Its portfolio comprises mostly assets in power sector companies, but it also holds interests in concerns comprising 

sanitation, services, gas, telecommunications, and research and development. By diversifying its portfolio, COPEL is seeking to optimize 

investments, maximize results, develop synergies between enterprises, and create more product and service alternatives for its customers. 

Copelpar’s portfolio includes both existing companies and projects under way: 

Existing projects
These include assets acquired through transfers – As shown in COPEL’s Assets Allocation Report – and interests in 15 companies already 

operational in different areas, as prescribed by the Company’s strategy. Thus, in addition to the power sector, Copelpar holds stock of gas, 

telecommunications, services, sanitation, and research and development companies. 

• Centrais Eólicas do Paraná Ltda. – This company was constituted in September 1998 to run a wind power plant located in the town 

of Palmas, in the State of Paraná, and to market its output. Composed of fi ve 500 kW wind power generators, totaling 2.5 MW of installed 

capacity, the facility entered commercial operation in February 1999. The yearly  power yielded by this facility is estimated at 6,500 MWh.

• Dona Francisca Energética S.A. – This company was constituted in August 1998 to run and market the power generated by the Dona 

Francisca Hydroelectric Power Plant, whose original concession belonged to CEEE – Companhia Estadual de Energia Elétrica, from the 

State of Rio Grande do Sul. The facility has 125 MW of installed capacity provided by two Francis units rated 62.5 MW each and 80 MW of 

assured energy. It entered commercial operation in February 2001.
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• Foz do Chopim Energética Ltda. – Constituída em janeiro/1999 para gerar e comercializar a energia proveniente da Pequena Central 

Hidrelétrica Júlio de Mesquita Filho, tem potência instalada de 29,7 MW, com duas máquinas de eixo vertical, turbinas tipo Kaplan, e 

geradores com potência nominal de 14.536 kW cada. O início de operação, deu-se, respectivamente, em 25 de outubro e 8 de dezembro 

de 2001. A energia assegurada é de 176.076 MWh/ano;

• UEG Araucária Ltda. – Formada em abril/1998 com a fi nalidade de desenvolver o projeto, construção e comissionamento da usina 

termelétrica a gás natural de Araucária, Paraná, faz parte do Programa Prioritário de Termelétricas - PPT, do Governo Federal, e possui 

480 MW de potência instalada. Tem duas turbinas a gás e uma a vapor. A potência líquida testada é de 484,3 MW e a efi ciência térmica 

fi cou 69 BTU/kWh;

• Companhia Paranaense de Gás – Compagas – Foi constituída em julho/1994 para prestar os serviços de distribuição e comercialização 

de gás natural canalizado, como concessionária estadual. A concessão lhe foi outorgada pelo período de 30 anos, iniciando suas operações 

comerciais em primeiro de outubro de 1998. O objeto da concessão consiste na exploração do serviço público de fornecimento de gás 

canalizado e demais atividades correlatas, com exclusividade de distribuição em todo o Estado do Paraná;

• Sercomtel S.A. Telecomunicações – Participação adquirida em maio/1998, está sediada em Londrina e tem fi lial em Maringá, Paraná. 

A Sercomtel tem concessão para prover serviços de telefonia fi xa nos municípios de Londrina e Tamarana, PR, que foi obtida em 30 de 

setembro de 2002. Possui autorização para atuar também como operadora de serviços de Código de Seleção Prestado - CSP 43 , para 

ligações nacionais e internacionais provenientes da região de Londrina e Tamarana, bem como para ligações locais na região de numeração 

fechada 43 (Cambé, Ibiporã, Apucarana, Rolândia e outras menores). A Sercomtel possui 161,2 mil acessos instalados, 11 centrais telefônicas, 

duas centrais de trânsito e 44 centrais remotas (ELRs e ELIs). Seu grau de digitalização é de 100%, sendo a única operadora brasileira a alcançar 

esse percentual. O índice de terminais em serviço para cada 100 habitantes é de 30,7 e tem 4.030 telefones públicos; em 1997, a Empresa 

conquistou a Certifi cação ISO 9002, e foi também a primeira Operadora do Brasil a conseguir a ISO para todos os serviços de telefonia;

• Sercomtel Celular S.A. – Igualmente, em maio/1998, a COPEL passou a participar acionariamente dessa operadora de telefonia celular, 

situada em Londrina, que é concessionária de serviços de telefonia móvel também em Tamarana, PR. Essa operadora foi a primeira na 

América Latina a oferecer celular digital no padrão TDMA (maio/1996), e que tem 37 estações radiobase, garantindo cobertura de sinal em 

100% das áreas urbanas e em 85% da área rural, na região de Londrina/Tamarana. A telefonia via satélite está disponível para a população 

local desde novembro/1999, quando o sistema de satélites da GlobalStar começou a funcionar em âmbito mundial. A Sercomtel Celular 

S.A. possui capacidade atual para atender cerca de 75.000 clientes, sendo que em outubro/2002 já possuía 62,5 mil. Isso representa 13,1 

terminais para cada 100 habitantes;

• Onda Provedor de Serviços S.A. – Constituída em setembro/1999, a participação da Copelpar como acionista deu-se em função da 

extinção, em 2002, da Companhia Nacional de Intervias. Tem como objetivos sociais projetar, implantar e manter provedores de internet 

em todo território nacional e exterior, e operar centros de atendimento a usuários de internet e intranet, bem como comercializar seus 

serviços. O serviço oferecido pela Onda tem a vantagem competitiva da alta velocidade aliada à alta segurança, por utilizar a Infovia do 

Paraná, a rede de fi bras ópticas que a COPEL instalou no Estado do Paraná para transmissão de dados, voz e imagem;

• COPEL Amec S/C Ltda. – Implantada em novembro/2000, atende, principalmente, o mercado brasileiro, mas pode considerar 

oportunidades também no mercado latino-americano. A Empresa oferta serviços de engenharia, desde a fase de planejamento e estudos 

de viabilidade de obras de infra-estrutura até o fornecimento de pacotes completos de “EPC – Engineering, Procurement and Construction” 

e de “Owner’s Engineering”, passando por projetos, consultorias, e diligenciamentos técnicos e ambientais;

• Tradener Ltda. – Criada em julho/1998, é uma comercializadora de energia que atua no gerenciamento de riscos de operações comerciais, 

compra, venda, importação e exportação e na intermediação entre agentes do mercado brasileiro de energia elétrica;
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• Foz do Chopim Energética Ltda. – This company was constituted in January 1999 to run and market the power generated by the Júlio 

de Mesquita Filho Small Hydropower Facility, with 29.7 MW of installed capacity provided by two vertical-axis units with Kaplan turbines 

and generators rated at a nominal 14,536 kW each. These units entered operation on October 25th and December 8th 2001, respectively. 

The assured energy of the plant is estimated at 176,076 MWh/year.

• UEG Araucária Ltda. – This company was constituted in April 1998 to design, build, and commission the natural gas-fi red Araucária 

Thermal Power Plant, built under the Federal Government’s Thermal Power Plant Priority Program. This facility has 480 MW of installed 

capacity provided by two gas turbines and one steam turbine. Its net tested power is 484.3 MW and its thermal effi ciency is rated at 69 

BTU/kWh. 

• Companhia Paranaense de Gás (Compagas) – This company was constituted in June 1994 to provide piped natural gas distribution 

under State concession for 30 years. Compagás started operating on October 1st 1998. The concession comprises the public service of 

piped gas supply and other related activities, with exclusive distribution rights in the State of Paraná. 

• Sercomtel S.A. Telecomunicações – In May 1998, COPEL acquired an interest in Sercomtel, located in the city of Londrina with 

a branch in the city of Maringá, in the State of Paraná. Sercomtel holds a concession, obtained on September 30th 2002, to operate 

fi xed telephone services in Londrina and Tamarana. It is also authorized to provide, under the code CSP 43, domestic and international 

long-distance services to customers in Londrina and Tamarana and local phone services in the territory covered by area code 43 (Cambé, 

Ibiporã, Apucarana, Rolândia, and other small towns). Sercomtel has 161.2 thousand installed phone lines, 11 telephone stations, 2 public 

switches, and 44 remote stations, being the only Brazilian operator with a 100% digital telephone network. Sercomtel’s ratio of phone lines 

per 100 inhabitants is currently 30.7. It also has 4,030 payphones in operation. Sercomtel became the fi rst Brazilian operator to be awarded 

ISO 9002 certifi cation for all its services, back in December 1997.

• Sercomtel Celular S.A. – Also in May 1998, COPEL acquired an interest in Sercomtel Celular, the mobile phone operator in the 

cities of Londrina and Tamarana, in Paraná. In May 1996 Sercomtel Celular had become the fi rst Latin American operator to offer TDMA 

digital cell phone services. The company currently relies on 37 radio stations to cover 100% of urban areas and 85% of rural areas in the 

Londrina-Tamarana region. Satellite telephone services have been available since November 1999, when Globalstar’s satellite system started 

to operate worldwide. Sercomtel Celular has a current capacity to serve 75 thousand customers and, as of October 2002, already had 62.5 

thousand phone lines in operation  – a ratio of 13.1 phones per 100 inhabitants. 

• Onda Provedor de Serviços S.A. – Copelpar acquired an interest in this ISP, constituted in September 1999, after the extinction of 

Companhia Nacional de Intervias. Onda was created to design, set up, and run ISPs throughout Brazil and abroad as well as internet and 

intranet customer service centers, and to market its services. Onda enjoys a competitive edge arising from high speed coupled with high 

reliability on account of its utilizing the Paraná Infoway, an optic fi ber network COPEL has implemented throughout the State for data, 

voice, and video transmission. 

• COPEL Amec S/C Ltda. – This new company, set up in November 2000, operates mainly on the Brazilian market, but will consider 

opportunities on the Latin-American market as well. COPEL Amec’s engineering services comprise planning and feasibility studies for 

infrastructure projects, complete EPC (Engineering, Procurement, and Construction) and Owner’s Engineering packages, as well as technical 

and environmental projects and consulting. 

• Tradener Ltda. – Tradener is a power marketing company created in July 1998 to  (a) perform risk management for commercial 

operations, (b) purchase, sell, import, and export electric power, and (c) provide mediation between different players in the Brazilian electric 

energy market.
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• Braspower International Engineering S/C Ltda. – Fundada em setembro/1999, tem seu foco no mercado internacional, 

especialmente na Ásia e na África, onde oferece as tecnologias desenvolvidas no Brasil em projetos hidráulicos associados à energia e 

infra-estrutura;

• Escoelectric Ltda. – Constituída em dezembro/1998, é uma “ESCO – Energy Service Company” que tem na sua estrutura divisões de 

negócios voltadas para a prestação de serviços em gerenciamento energético, operação, manutenção, comissionamento e ensaios de 

usinas. Tem uma divisão industrial, especializada em recuperação de transformadores;

• Dominó Holdings S.A. – Tem como objeto social a participação em outras sociedades, cuja atividade preponderante seja o saneamento 

básico. Assim, em junho/1998 adquiriu em leilão público 39,71% do capital votante da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, que 

é uma sociedade de economia mista incumbida, por delegação do Estado do Paraná e dos seus municípios, da exploração dos serviços de 

saneamento básico em quase toda a área estadual, que presta serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, 

além de realizar estudos, projetos e execução de obras relativas a essas atividades. Também exerce atividades em serviços de consultoria 

e assistência técnica em suas áreas de atuação;

• Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – Lactec e Centro Tecnológico e Industrial do Sudoeste Paranaense – CETIS 

– associações sem fi ns lucrativos, que têm como objetivo: (a) a promoção do desenvolvimento econômico, científi co, tecnológico e social, 

de forma sustentável; (b) a preservação e conservação do meio ambiente; e (c) combate à pobreza.

Empreendimentos em implantação

Na composição da carteira de investimentos da Copelpar, existem quatro empreendimentos que estão em fase de implementação, são eles:

• Campos Novos Energia S.A. – Enercan – Projetada para o Rio Canoas, no Estado de Santa Catarina, a Usina de Campos Novos deverá ter 880 

MW de potência instalada, com três turbinas Francis na potência nominal de 293,3 MW cada uma. Atualmente, a Enercan já conseguiu habilitar-se 

para obter fi nanciamento junto ao BID e ao BNDES. Também foram concluídas as negociações do contrato de implantação da usina e do sistema 

de transmissão associado ao Consórcio Fornecedor Campos Novos (CFCNO). Seu início de geração comercial está previsto para março/2006;

• Elejor – Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. –  O  Complexo Energético Fundão  – Santa Clara é composto por dois aproveitamentos 

hidrelétricos no rio Jordão, no Estado do Paraná: a Usina Hidrelétrica Santa Clara e a Usina Hidrelétrica Fundão. Estas, somadas, têm uma 

potência instalada projetada de 238 MW (energia total assegurada de 135,40 MW médios). Os arranjos físicos selecionados contam ainda 

com duas PCHs, com potência instalada projetada extra de 5,9 MW. O complexo foi licitado no Leilão ANEEL nº 002/2001 e teve sua 

concessão outorgada em 25 de outubro de 2001 à Elejor, a qual é uma sociedade de propósito específi co constituída para viabilizar a 

implantação, a exploração do empreendimento mediante operação comercial. O aproveitamento hidrelétrico já possui Licença Ambiental 

Prévia – LP – emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, no qual já foi protocolado o Projeto Básico Ambiental – PBA, para fi ns de 

obtenção da Licença de Instalação – LI. Está previsto para janeiro/2005 o início da sua geração comercial;

• Consórcio São Jerônimo – O futuro aproveitamento hidrelétrico de São Jerônimo (AHE São Jerônimo) está localizado entre os 

municípios de Tamarana e São Jerônimo da Serra, no rio Tibagi, Estado do Paraná. A usina terá duas unidades geradoras com capacidade 

instalada projetada de 331 MW, e energia elétrica assegurada de 165,5 MW médios. A implementação do empreendimento terá como base 

a concessão outorgada em 3 de outubro de 2001, ao Consórcio São Jerônimo, o que se deu através do Edital de Leilão ANEEL nº 002/2001. 

O início da geração comercial da usina está previsto para 2008;

• Carbocampel S.A. – Empresa cujo objeto consiste em implantar e explorar comercialmente, sob regime de concessão de bem público, 

a mina de carvão mineral localizada no município de Sapopema, Paraná. Constitui também objeto da Empresa o fornecimento de bens 

e serviços, na forma de contrato de empreitada integral na modalidade “turn-key”, assim como de estudos ambientais, contratação de 

seguros, engenharia do proprietário (OE), modernização e operação e manutenção (O&M) da Usina Termelétrica de Figueira, que é de 

propriedade da COPEL Geração. O início da geração comercial está previsto para julho/2005.
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• Braspower International Engineering S/C Ltda. – Constituted in September 1999, Braspower makes available to the international 

market (Asia and Africa in particular) technologies developed in Brazil in connection with power and infrastructure hydraulic projects. 

• Escoelectric Ltda. – Escoelectric, constituted in December 1998, is an energy service company (ESCO) composed of fi ve business 

divisions focusing on power management and operation, maintenance, commissioning, and testing of power plants and a  industrial 

division specialized in recovering transformers. 

• Dominó Holdings S.A. – This company was set up to hold ownership interests in other concerns having sanitation as their core 

business. In June 1998 Dominó Holdings acquired at a public auction 39.71% of Sanepar’s (Paraná Sanitation Company) voting stock.  Sanepar 

is a mixed capital corporation charged by the State of Paraná and its municipalities with running basic sanitation services throughout 

virtually the entire State, supplying water, collecting and treating sewage, and carrying out studies, projects, and the implementation of 

related projects. The company also provides consulting and technical support in its area of expertise. 

• Institute of Technology for Development – Lactec and Southwestern Technological and Industrial Center – CETIS – These are 

non-profi t organizations constituted to (a) promote sustainable economic, scientifi c, technological, and social development; (b) contribute 

to the protection and conservation of the environment; and (c) help fi ght poverty. 

Projects under way

Copelpar’s portfolio includes four projects currently being implemented:

• Campos Novos Energia S.A. – Enercan – The Campos Novos Power Plant, under construction on the Canoas River in the State of 

Santa Catarina, will have 880MW of installed capacity provided by three Francis turbines rated nominally at 293.3 MW each. Enercan has 

already qualifi ed for fi nancing from the IDB and BNDES. It has also concluded negotiations for the construction agreement covering the 

facility and the related transmission system with the Consórcio Fornecedor Campos Novos (CFCNO). The plant is scheduled to enter 

commercial operation in March 2006.

• Elejor – Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. – The Fundão – Santa Clara Power Complex comprises two hydropower facilities 

on the Jordão River, in the State of Paraná: the Santa Clara Hydroelectric Power Plant and the Fundão Hydroelectric Power Plant, which 

together make up 238 MW of installed capacity (total assured power of 135.40 MW/year). The physical layout  of the facilities include 

two small hydropower units with additional capacity of 5.9 MW. The concession was put out to tender at ANEEL Auction no. 002/2001 

and awarded on October 25th to Elejor, a special purpose company constituted to implement and operate the project commercially. 

The project already has a Preliminary Environmental Permit issued by the State Environmental Protection Agency (IAP), to which the Basic 

Environmental Project has already been submitted for the granting of the Implementation License. The facilities are scheduled to enter 

commercial operation in January 2005.

• São Jerônimo Consortium – The São Jerônimo project comprises the future São Jerônimo Hydroelectric Facility, located between the 

towns of Tamarana and São Jerônimo da Serra, on the Tibagi River, in the State of Paraná. It will have two generating units for a total of 331 

MW of installed capacity and minimum assured power of 165.5 MW/year. The implementation of the project is based on the concession 

listed on ANEEL’s Auction Notice no. 002/2001, which was awarded to the São Jerônimo Consortium on October 3rd, 2001. The facility is 

scheduled to enter commercial operation in 2008.

• Carbocampel S.A. – This company was set up to implement and run, under a concession for use of public property, a mineral coal 

mine located in the town of Sapopema, in the State of Paraná. It also offers goods and services under turnkey agreements, in addition to 

environmental studies, negotiation of insurance agreements, and owner’s engineering packages. Carbocampel is upgrading the operation 

and maintenance of the Figueira Thermal Power Plant, owned by COPEL Generation, which should enter commercial operation in July 

2005.
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Comportamento do Mercado

Consumo por Classe

O consumo total de energia elétrica, da COPEL em 2002, incluindo consumidores livres, foi de 18.551.430 MWh, com 

um crescimento de 2,8% em relação a 2001.

O setor residencial demandou 23,2% da distribuição direta. Foram fornecidos 4.306.640 MWh durante o ano, com uma 

taxa 0,1% inferior ao total verifi cado em 2001. O baixo desempenho desta classe deve-se à incorporação de hábitos 

de economia de energia, adquiridos durante a crise de energia ocorrida no ano passado e à substituição de alguns 

eletrodomésticos.

Com uma participação de 46,7% do mercado total, a classe industrial, incluindo consumidores livres, 

apresentou, no acumulado do ano, um crescimento de 4,1% no consumo de energia elétrica, 

totalizando 8.654.921 MWh, contra 8.317.171 MWh no mesmo período do ano anterior.

A classe comercial apresentou uma taxa de crescimento de 3,3% em relação 

ao consumo verifi cado em 2001. Este bom desempenho deve-se, 

principalmente, pela modernização do setor e implantação de 

“shopping centers”, centros comerciais e hipermercados.
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Power Market

Consumption by Consumer Category

Total power consumption supplied by COPEL in 2002, including unregulated (“free”) customers, was 18,551,430 MWh, 

meaning a growth of  2.8% over 2001.

Residential customers accounted for 23.2% of direct power distribution. Their consumption of 4,306,640 MWh 

during the year was 0.1% lower than the fi gure for 2001. Such poor performance was due to the assimilation of power 

saving habits acquired during the energy crisis last year and to the replacement of domestic appliances by better 

energy-effi cient ones. 

With a 46.7% share of COPEL’s total market, industrial customers, including unregulated (“free”) customers, 

recorded a 4.1% increase in power consumption, with a total of 8,654,921 MWh against 8,317,171 MWh in 

the previous year.

Commercial consumption grew by 3.3% over 2001. 

This good performance was primarily infl uenced by the modernization 

of the commercial sector and the construction of shopping malls, 

commercial centers, and hypermarkets.
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No quadro a seguir, é apresentado o desempenho do consumo por classe dos consumidores da Companhia:

   MWh (*)

Classe Jan-Dez/2002  Jan-Dez/2001   %

 Residencial  4.306.640  4.311.700  (0,1)

 Industrial  8.654.921  8.317.171  4,1

 Comercial  2.726.240  2.638.769  3,3

 Rural  1.216.176  1.137.253  6,9

 Outras  1.647.453  1.632.801  0,9

Total  18.551.430  18.037.694  2,8

(*) Quantidade física fornecida, porém não totalmente faturada.

Número de Consumidores 
O número de clientes atendidos atingiu 3.011.387 em dezembro, 2,5% superior ao total do mesmo mês de 2001, o que signifi cou um 

aumento de 73.812 novas unidades consumidoras em 2002, sendo que 57.385 são residenciais, 1.058 industriais, 3.398 comerciais e 10.875 

rurais. As outras classes tiveram um acréscimo de 1.096 clientes.

   Unidades Consumidoras

Classe  Dez/2002  Dez/2001   %

 Residencial  2.361.718  2.304.333  2,5

 Industrial  46.388  45.330  2,3

 Comercial  252.031  248.633  1,4

 Rural  313.642  302.767  3,6

 Outras  37.608  36.512  3,0

Total  3.011.387  2.937.575  2,5

Tarifas 
A Resolução ANEEL nº 336, de 20 de junho de 2002, autorizou elevação nas tarifas de fornecimento da COPEL em 10,96% sobre as tarifas 

fi xadas pela Resolução nº 226, de 21 de junho de 2001.

Em relação aos Contratos Iniciais, a ANEEL homologou reajustes das tarifas de energia elétrica entre a COPEL e as seguintes compradoras: 

Companhia Força e Luz do Oeste – CFLO e Companhia Luz e Força Santa Cruz – CLFSC, de 12,71% (Resolução ANEEL nº 49, de 31 de 

janeiro de 2002); Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, de 11,49% (Resolução ANEEL nº 150, de 27 de março de 2002); Centrais 

Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC, de 14,60% (Resolução ANEEL nº 419, de 06 de agosto de 2002); e Força e Luz Coronel Vivida Ltda. 

– FORCEL, de 14,94% (Resolução ANEEL nº 444, de 22 de agosto de 2002).

Em 2002, a tarifa média dos Contratos Iniciais da COPEL foi de R$ 50,68/MWh, tendo as seguintes concessionárias como compradoras: 

Companhia de Força e Luz do Oeste – CFLO, Companhia Luz e Força Santa Cruz -– CLFSC, Companhia Campolarguense de Energia 

– COCEL, Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC e Força e Luz Coronel Vivida Ltda. – FORCEL. A tarifa média de fornecimento 

de energia elétrica atingiu R$ 134,98/MWh, com aumento de 15,5% em relação à tarifa de 2001, que era de R$ 116,85.

The evolution of consumption by consumer category is shown on the following table:

                                                                                                                                         MWh (*)

Category Jan-Dec/2002  Jan-Dec/2001   %

 Residential  4,306,640  4,311,700  (0.1)

 Industrial  8,654,921  8,317,171  4.1

 Commercial  2,726,240  2,638,769  3.3

 Rural  1,216,176  1,137,253  6.9

 Other  1,647,453  1,632,801  0.9

Total  18,551,430  18,037,694  2.8

(*) Amount supplied yet not totally billed.

Number of Customers 
The number of customers supplied by COPEL reached 3,011,387 in December – a 2.5% increase over December 2001, or 73,812 new 

connections in 2002, of which 57,385 are residential, 1,058 industrial, 3,398 commercial, and 10,875 rural. Other categories had an increase 

of 1,096 customers.

                                                                                                                                                                                                       Number of Customers

Category  Dec/2002  Dec/2001   %

 Residential  2,361,718  2,304,333  2.5

 Industrial  46,388  45,330  2.3

 Commercial  252,031  248,633  1.4

 Rural  313,642  302,767  3.6

 Other  37,608  36,512  3.0

Total  3,011,387  2,937,575  2.5

Rates
Through Resolution no. 336, dated June 20th 2002, ANEEL authorized a 10.96% adjustment in COPEL’s rates for sales to fi nal customers set 

under Resolution no. 226 of June 21st 2001.

ANEEL also approved increases in the rates charged by COPEL under Initial Contracts with Companhia Força e Luz do Oeste – CFLO and 

Companhia Luz e Força Santa Cruz – CLFSC (12.71%, under ANEEL Resolution no. 49, dated January 31st 2002); Companhia Campolarguense 

de Energia – COCEL (11.49%, under ANEEL Resolution no. 150, dated March 27th 2002); Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A – CELESC 

(14.60%, under ANEEL Resolution no. 419, dated August 6th 2002); and Força e Luz Coronel Vivida Ltda. – FORCEL ( 14.94%, under ANEEL 

Resolution no. 444, dated August 22nd 2002). 

In 2002, COPEL’s average rate for Initial Contracts was R$ 50.68/MWh, with the following utilities purchasing power under these 

agreements: Companhia de Força e Luz do Oeste – CFLO, Companhia Luz e Força Santa Cruz – CLFSC, Companhia Campolarguense de 

Energia – COCEL, Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC, and Força e Luz Coronel Vivida Ltda. – FORCEL. The average rate 

for power sales to fi nal customers was R$ 134.98/MWh, representing a 15.5% increase over the average rate for 2001, which was R$ 116.85/

MWh.
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Tarifa Média de Fornecimento R$/MWh  2002  2001   %

 Residencial  210,18  181,25  16,0

 Industrial  90,97  78,16  16,4

 Comercial  169,76  147,56  15,0

 Rural  119,94  102,95  16,5

 Outras  123,21  103,87  20,2

Tarifa Média  134,99  116,85  15,5

Qualidade do Fornecimento
Os dois principais indicadores da qualidade de fornecimento de energia elétrica são Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor 

– DEC e Freqüência Equivalente de Interrupções por Consumidor – FEC. A duração equivalente de interrupção por consumidor encerrou o 

ano com 16h20min., contra 13h de 2001. A freqüência equivalente de interrupções por consumidor foi de 15,70, contra 12,45 do ano anterior. 

O tempo médio de atendimento de reclamações de interrupção em 2002 foi de 1h32min., contra 1h08min.de 2001.

Fluxo de Energia 
Em 2002, a produção no parque gerador da COPEL foi 19.100.148 MWh, o que representa um decréscimo de 21,7% em relação aos 24.380.065 

MWh gerados em 2001. A energia recebida pela COPEL do Sistema Interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste foi de 9.432.432 MWh, sendo 

4.845.428 MWh resultantes dos recebimentos da cota-parte de ITAIPU e, a diferença, dos demais recebimentos. Os requisitos de energia 

elétrica da COPEL, ou seja, geração própria mais energia recebida, totalizaram 28.532.580 MWh em 2002, representando um decréscimo 

de 3,1% em relação ao verifi cado em 2001. Desse total, 17.450.933 MWh destinaram-se ao atendimento do mercado da COPEL; 7.938.189 

MWh ao Sistema Interligado, para atendimento dos contratos com outras concessionárias ou a título de energia de curto prazo; 1.100.497 

MWh para o atendimento a novos contratos com consumidores livres (sendo 904.187 MWh atendidos pela COPEL Distribuição e 196.310 

MWh pela COPEL Geração); 411.430 MWh para fornecimentos em grosso a outras concessionárias distribuidoras do Paraná e 1.631.531 MWh, 

equivalente a 5,7% do total da energia que circulou no sistema da COPEL, referem-se às perdas e diferenças do sistema elétrico.

Investimentos
Em 2002, os investimentos da Companhia no Ativo Permanente importaram em R$ 399,5 milhões, montante inferior em 10,2% em relação 

aos R$ 445,0 milhões em 2001, conforme demonstrado a seguir. 

   R$ Milhões

Obras de:  2002  2001   %

 Geração  45,8  54,6  (16,1)

 Transmissão  51,2  61,9  (17,3)

 Programa de Distribuição  189,8  189,9  (0,1)

 Telecomunicações  16,9  27,5  (38,5)

 Participações  95,8  105,7  (9,4)

 Instalações Gerais  -  5,4  -

Total  399,5  445,0  (10,2)

Os investimentos em participações noutras coligadas e controladas, através da COPEL Participações S.A., bem como as modifi cações 

ocorridas no exercício, estão detalhadas na Nota Explicativa às Demonstrações Financeiras nº 15.
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Average Retail Rates R$/MWh  2002  2001   %

 Residential  210.18  181.25  16.0

 Industrial  90.97  78.16  16.4

 Commercial  169.76  147.56  15.0

 Rural  119.94  102.95  16.5

 Outher  123.21  103.87  20.2

Average Rate  134.99  116.85  15.5

Quality of Supply
The main indicators of power supply quality are DEC (outage duration by consumer/year) and FEC (outage frequency by consumer/year). 

The outage duration by consumer in 2002 was 16:20 hours, against 13:00 hours in 2001. The outage frequency by consumer was 15.70 in 2002, 

against 12.45 in the previous year. The average waiting time until reestablishment of service was 1:32 hours in 2002 against 1:08 in 2001. 

Energy Flow 
In 2002, COPEL’s own power production was 19,100,148 MWh, meaning a decrease of 21.7% compared with the 24,380,065 MWh generated 

in 2001. The amount of power received by COPEL from the Southern/Southeastern/Midwestern Interconnected System was 9,432,432 

MWh, of which 4,845,428 MWh represented COPEL’s quota of Itaipu power while the remainder corresponded to supply from other 

sources. COPEL’s total volume of available power, i.e., its own generation plus power from third parties, added to 28,532,580 MWh in 

2002, a drop of 3.1% compared with 2001. Out of this total, 17,450,933 MWh were supplied to COPEL’s customers; 7,938,189 MWh were 

supplied to the Interconnected System under agreements with other utilities or as short-term energy; 1,100,497 MWh were supplied  to 

new unregulated (“free”) customers (of which 904,187 MWh were provided by COPEL Distribution and 196,310 MWh by COPEL Generation); 

411,430 MWh were supplied in bulk to other distribution utilities in Paraná; and 1,631,531 MWh, or 5.7% of the total power wheeled through 

COPEL’s system, corresponded to losses and differences throughout the power system. 

Capital Expenditures
In 2002, COPEL’s capital expenditures amounted to R$ 399.5 million, a total 10.2% short of the R$ 445.0 million recorded in 2001, as shown 

on the following table:

                                                                                                                                                   In millions of R$

Investment in:  2002  2001   %

 Generation  45.8  54.6  (16.1)

 Transmission  51.2  61.9  (17.3)

 Distribuition  189.8  189.9  (0.1)

 Telecommunications  16.9  27.5  (38.5)

 Partnerships  95.8  105.7  (9.4)

 Other facilities  -  5.4  -

Total  399.5  445.0  (10.2)

Investments in other affi liates and subsidiaries through COPEL Corporate Partnerships, as well as changes that occurred during the year, are 

presented in detail in Note 15 of the Financial Statements.
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Desempenho Econômico-Financeiro

No Exercício de 2002, a Companhia apresentou prejuízo na ordem de R$ 320 milhões, contrapondo-se ao lucro líquido obtido em 2001, de 

R$ 475,3 milhões, e apresentando uma variação negativa de 167,3%.

A receita operacional líquida em 2002 totalizou R$ 2.668,6 milhões, contra R$ 2.261,9 milhões em 2001, representando 

um crescimento de 18%.

As despesas operacionais apresentaram, em 2002, o montante de R$ 2.353,1 milhões, sendo 

48,2% superior a 2001, quando totalizaram R$ 1.587,3 milhões. A variação ocorreu, 

principalmente, em razão do crescimento de energia comprada (R$ 350,3 

milhões no exercício anterior e R$ 799,3 milhões em 2002). E ainda dos 

planos previdenciário e assistencial junto à Fundação Copel, diferença 

de R$ 53,9 milhões, bem como, da rubrica material que, em 2002, 

cresceu R$ 114,8 milhões.

O resultado fi nanceiro teve impacto negativo em R$ 345,6 

milhões, decorrente, principalmente, do aumento de 

despesas de variações cambiais advindas da alta da moeda 

norte-americana, que indexa grande parte de empréstimos 

e fi nanciamentos, e da compra de energia. 

A relação Resultado/Patrimônio Líquido em 2002 

apresentou percentual negativo de 6,77%, divergente à 

rentabilidade ocorrida em 2001, que foi de 9,42%.

O EBITDA, ou LAJIDA – lucro antes dos juros, impostos, 

depreciação e amortização – totalizou R$ 597,8 milhões 

em 2002, inferior em 37,67% ao de 2001, que foi de R$ 959,1 

milhões.
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Economic and Financial Performance

In 2002, the Company recorded losses of R$ 320.0 million, against a net 

income of R$ 475.3 million in 2001, translating into a negative variation 

of 167.3%.

Net operating income for 2002 was R$ 2,668.6 million, against 

R$ 2,261.9 million in 2001 (an 18.0% increase).

Operating expenses totaled R$ 2,353.1 million in 2002 – an increase 

of  48.2% over the fi gure for 2001, R$ 1,587.3 million. This increase 

resulted primarily from higher expenses with purchased power 

(R$ 350.3 million in 2001 and R$ 799.3 million in 2002), a

R$ 53.9 debt to Fundação COPEL in connection with the pension 

plan, and an increase of R$ 114.8 million in  materials.

COPEL’s fi nancial results suffered a negative impact of R$ 345.6 

million owing principally to larger expenses arising from the higher 

exchange rate of the real against the dollar, since a  substantial part of the 

Company’s loans, fi nancing and power purchases are denominated in the U.S. 

currency.

The Net Income (Losses)/Shareholders’ Equity ratio of 2002 exhibited a negative 

variation of 6.77%, against a positive 9.42% ratio in 2001.

EBITDA, or LAJIDA – Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization – amounted to 

R$ 597.8 million in 2002, recording a 37.67% decrease compared with the fi gure for 2001, R$ 959.1 million.

Af. Relat. sem sangra sem pag   18 10/27/03, 2:50:26 PM



38

Economic and Financial Performance • Desempenho Econômico-Financeiro 2002Relatório Anual

Embora, o Valor Adicionado Total – VAT, neste exercício tenha sido menor do que o ano anterior em 11,3%, correspondentes a R$ 261,8 

milhões, chegou a 54,6% de nossa receita bruta, demonstrando o aspecto do desempenho da Empresa na geração interna de recursos.

Outro ponto que merece ser observado é a Distribuição do Valor Adicionado de 2002, injetando na economia do Estado do Paraná R$ 1,2 

bilhão, decorrente do recolhimento de impostos como o ICMS e da remuneração dos empregados, ultrapassando em R$ 232,2 milhões o 

verifi cado no exercício de 2001, chegando a 59,1% do valor total distribuído pela COPEL. 

As Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras apresentam maiores detalhes aos valores e indicadores comentados.
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Even though COPEL’s Total Added Value – TAV in 2002 was 11.3% smaller in comparison with 2001 (R$ 261.8 million), it did reach 54.6% or 

our gross revenues, thus attesting to the Company’s performance in generating resources internally. 

The Distribution of Added Value in 2002 is also noteworthy: COPEL injected R$ 1.2 billion into the State economy in the form of 

value-added tax and wages, an amount R$ 232.2 million higher than the fi gure for 2001 and representing  59.1% of the total value distributed 

by COPEL.

The Notes to the Financial Statements present in greater detail the amounts and indicators mentioned here.
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Composição Acionária – Em 31 de dezembro de 2002, o capital social da Companhia era de R$ 2.900 milhões, composto por 273.655 

milhões de ações, sem valor nominal, das quais 145.031 milhões são ações ordinárias (53,00%), 413 milhões são ações preferenciais classe “A” 

(0,15%) e 128.210 milhões são ações preferenciais classe “B” (46,85%).

Desempenho do Preço das Ações – De janeiro a dezembro de 2002, as ações ordinárias nominativas (ON) da COPEL estiveram 

presentes em 100% dos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA; as ações preferenciais nominativas classe “A” (PNA), em 3%; 

e as ações preferenciais nominativas classe “B” (PNB), em 100%.

Na Bolsa de Valores de Nova Iorque – NYSE, são negociadas as ações PNB em forma de ADSs, as quais estiveram presentes em 100% dos 

pregões daquela Bolsa. A partir de 19 de junho de 2002, as ações PNB da COPEL passaram também a ser listadas no LATIBEX (Mercado de 

Valores Latino-Americano em Euros), vinculado à Bolsa de Valores de Madri, as quais estiveram presentes em 100% dos pregões daquela 

Bolsa. Na BOVESPA, as ações ON fecharam o período cotadas, por lote de mil, a R$ 8,00, e as PNB a R$ 10,00. Na NYSE, os ADSs fecharam 

o período cotadas a US$ 2,78. No LATIBEX, fecharam o período a 2,62 Euros.

Captação de Recursos – Em maio/2002, concretizou-se a segunda emissão de debêntures não-conversíveis em ações, no montante 

de R$ 500 milhões, divididos em três séries. As séries 1 e 2, de R$ 100 milhões cada uma, estão indexadas ao CDI, mais “spread” de 1,75% a.a. A 

série 3, no montante de R$ 300 milhões, está indexada ao IGP-M mais “spread” de 13,25% a.a. Parte dos recursos dessa emissão foi destinada 

à quitação do “Euro Commercial Paper”, no valor de US$ 67 milhões.

Nesse mesmo mês a COPEL concluiu, com sucesso, o processo de renegociação total do Eurobônus, no valor de US$ 150 milhões, 

mantendo para maio de 2005 o seu vencimento fi nal, permanecendo inalteradas as demais condições da operação.

Em 2002, ingressaram na Empresa R$ 6 milhões provenientes da ELETROBRÁS (Programa de Eletrifi cação Rural Luz no Campo). Foram 

contratados novos fi nanciamentos com a ELETROBRÁS, no montante de R$ 63 milhões, para fazer frente a investimentos em efi ciência 

energética (iluminação pública, programa Reluz) e ampliação do atendimento à subclasse “baixa renda”.

Relações com o Mercado – Ao longo do ano, a COPEL recebeu visita de expressivo número de investidores e analistas do mercado de 

capitais (nacional e internacional), a Empresa também promoveu visitas a instalações da Companhia, participou de conferências, seminários 

e reuniões, e realizou “road shows“ nos principais centros fi nanceiros do Brasil, Europa, Ásia e Estados Unidos.

Atendimento a Acionistas – Com a proposta de se manter diante do mercado como empresa transparente, moderna e aberta, a 

Companhia coloca à disposição de seus acionistas e investidores a Central de Acionistas, instalada no andar térreo do edifício-sede da 

Companhia, na Rua Coronel Dulcídio nº 800, em Curitiba. A Central presta informações sobre posição acionária individual, dividendos, 

cotação das ações da COPEL, solicitações de emissão de certifi cados e crédito dos dividendos, e demais informações, promovendo 

sempre bom relacionamento entre a Companhia e seus acionistas. Os mesmos serviços estão disponíveis também por telefone, com 

ligações gratuitas, através do número 0800 41-2772.
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Share Capital – As of December 31st, 2002, COPEL’s share capital amounted to R$ 2,900 million, represented by 273,655 million shares 

with no par value, of which 145,031 million are common (ON) shares (53,00%), 413 million class “A” preferred shares (0,15%), and 128,210 

million class “B” preferred shares (46,85%).

Stock Market – From January through December 2002, COPEL’s common shares (ON) were traded on 100% of the São Paulo Stock Exchange 

(BOVESPA) trading sessions; class A preferred shares (PNA) were traded on 3% of the trading sessions and class B preferred shares (PNB) on 100%. 

On the New York Stock Exchange (NYSE), COPEL’s class B preferred shares, represented by American Depositary Shares (ADSs), were traded 

on 100% of the trading sessions. Since June 19th 2002, COPEL’s Class B preferred shares have been traded on LATIBEX (The Euro Market for 

Latin-American Securities), linked to the Madrid Stock Exchange. During the rest of the year, COPEL’s shares were traded on 100% of LATIBEX 

trading sessions. As reported by BOVESPA, the closing price of COPEL’s common shares on the last trading day of the year was R$ 8.00 per lot 

of one thousand shares, whereas class B preferred shares were traded at R$ 10.00 per lot of one thousand shares. As reported by NYSE, COPEL’s 

ADSs had a closing price of US$ 2.78 at the end of the period. On Latibex, the Company’s share had a closing price of 2,62 Euro.

Capital Raising – In May 2002, COPEL completed a second issuance of non-convertible debentures, in the amount of R$ 500 million, 

split into three series. Series 1 and 2, of R$ 100 million each, yield the CDI rate plus a 1.75% annual spread. Series 3, of R$ 300 million, 

yields the IGP-M infl ation index plus a 13.25% annual spread. A part of the resources from this issue were used to pay off US$ 67 million in 

euro-commercial papers. Also in May, COPEL successfully completed the full renegotiation of its Eurobonds in the amount of US$ 150 

million. Maturity was maintained at May 2005 and the rate and interest payment conditions also remained unchanged. 

In 2002, the Company obtained R$ 6 million from ELETROBRÁS under the “Luz no Campo” rural electrifi cation program. Additional 

fi nancing was secured from ELETROBRÁS in the amount of R$ 63 million to cover investments in power effi ciency (public lighting, “Reluz” 

program) and to increase service to low-income customers. 

Investor Relations – Throughout the year, COPEL welcomed a signifi cant number of visiting investors and capital-market analysts 

from around Brazil and from abroad. The Company also promoted guided tours of its facilities, participated in conferences, seminars, and 

meetings, and took a road show to the main fi nancial centers in Brazil, Europe, Asia, and the United States.

Shareholder Support – To make good on its purpose of being an advanced, open, and transparent company, COPEL maintains a 

Shareholder Support Center, located on the fi rst fl oor of the Company Headquarters at 800 Coronel Dulcídio St., in the city of Curitiba. 

This center provides information about shareholders’ position, dividends, and stock quotes, and also issues share certifi cates and dividend 

reports, in addition to other services aimed at supporting the relations between the Company and its shareholders. 

These services are also available via toll-free number, at 0800-41-2772.
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Gestão

Recursos Humanos

Como política de desenvolvimento de pessoal, a COPEL investe permanentemente em 

qualifi cação e capacitação dos empregados, através da disponibilização de recursos 

alinhados com as estratégias empresariais de crescimento organizacional e 

profi ssional. 

Em 2002, a COPEL investiu aproximadamente R$ 4,1 milhões em 

treinamento e desenvolvimento profi ssional e gerencial de seus 

empregados. No referido investimento, destaca-se a Educação 

Empresarial, que realizou um programa específi co para seu 

corpo gerencial (108 gerentes e líderes de equipe), trazendo 

conhecimentos atuais e inovadores nas práticas de gestão. 

Nesse período, houve 1.928 treinamentos, totalizando 

23.373 participações, para um quadro de pessoal de 

5.857 empregados. 

A média por empregado foi de quatro treinamentos, 

sendo que a carga horária foi de 397.770 horas, 

com média de carga horária por empregado de 

67,9 horas.

A Companhia também investiu, em 2002, no 

Programa Auxílio Educação – complementação 

de escolaridade em cursos técnicos 

profi ssionalizantes de Ensino Médio e Superior –

o valor de R$ 634.560,00, bem como R$ 118.804,00 

no Programa Auxílio de Língua Estrangeira, ambos 

incluídos em sua política de desenvolvimento de 

pessoal.

Em dezembro/2002, a Companhia contava com 5.857 

empregados, apresentando um aumento de 0,05% em 

relação ao fi nal do exercício anterior (5.854 empregados). 

A relação de consumidores por empregado alcançou o 

índice de 514, superior ao índice de 2001, que foi de 502.
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Management

Workforce

Under its personnel development policies, COPEL has been continuously investing in 

employee qualifi cation and training, making available resources in sync with the 

Company’s strategies for organizational and professional growth. 

In 2002, COPEL invested approximately R$ 4.1 million in professional 

and managerial training and development. Through the Corporate 

Education program, COPEL has brought the latest and most 

innovative management concepts to its 108 managers and 

group leaders. 

During the year, 1,928 training events were held, with 

an overall attendance of 23,373 employees (for a 

workforce of 5,857). This fi gure represents an average 

of four training events per employee and a total of  

397,770 training hours (67.9 hours per employee on 

average).

The Company in 2002 also invested R$ 634,560.00 

in a Supplementary Education program devised 

to supplement school attendance through 

professional technical courses at high school 

and college level, and R$ 118,804.00 in a Foreign 

Language program.

In December 2002, COPEL’s workforce amounted 

to 5,857 employees – an increase of 0.05% over 

December 2001 (5,854 employees). 

The customer-employee ratio improved to 514 in 

2002, against 502 in 2001. 
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Número de empregados em 31 de Dezembro de 2002
Subsidiárias   %

Copel Geração S.A.  801  13,7

Copel Transmissão S.A.  780  13,3

Copel Distribuição S.A.  4.015  68,6

Copel Telecomunicações S.A.  236  4,0

Copel Participações S.A.  25  0,4

Total   5.857  100,0

Responsabilidade Social 

Para a COPEL, excelência signifi ca também agregar valor à comunidade, ao Estado, ao país e à própria humanidade. A COPEL vem 

intensifi cando sua atuação como empresa cidadã, instituindo e mantendo amplo rol de programas voltados, de um lado, para 

melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da população e contribuir para a criação de comunidades economicamente 

auto-sustentáveis, e de outro, para enriquecer e disseminar a cultura, a consciência ecológica e as posturas socialmente responsáveis. Os 

programas, projetos e atividades de Responsabilidade Social estão detalhados no Relatório de Responsabilidade Social da Companhia.

Qualidade e Reconhecimento

O empenho da Companhia em fornecer produtos e prestar serviços com qualidade foi reconhecido em 2002 por entidades de vários 

segmentos:

• Prêmio ABRADEE 2002 – Durante quatro anos seguidos, em todas as edições desse concurso, a COPEL foi premiada pela Associação 

Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) pelo elevado padrão de seus serviços de distribuição de energia elétrica, tendo 

sido considerada a “Melhor Empresa Distribuidora de Energia Elétrica do Brasil” em 1999, 2001 e 2002. Em 2002, a COPEL recebeu também 

os Prêmios de “Melhor Gestão Operacional” e “Melhor Gestão Econômico-Financeira”;

• Global Finance – A COPEL foi mais uma vez escolhida para receber o prêmio “The Best Global Companies” como a Melhor Companhia 

do Setor Elétrico e de Prestação de Serviços de Energia da América Latina;

QUADRO DE EMPREGADOS 
em 31 de dezembro

1996 1997 1998 1999 2000 2001 20021995
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8.602
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Number of employees as of December 31st 2002
Subsidiaries   %

Copel Generation 801  13.7

Copel Transmission  780  13.3

Copel Distribution  4,015  68.6

Copel Telecommunications  236  4.0

Copel Corporate Partnership  25  0.4

Total   5,857  100.0

Social Responsibility 

To COPEL, excellence also means adding value to the community, to the State, to the Country, and to mankind. Accordingly, COPEL has 

been intensifying its performance as a corporate citizen by designing and maintaining a wide array of programs aimed at improving the 

quality of life of the poorest segments of the population, contributing to the creation of economically self-sustainable communities, 

and spreading culture, environmental awareness, and a socially responsible attitude. COPEL’s social responsibility programs, projects, and 

activities are detailed on the Company’s Social Responsibility Report. 

Quality and Recognition

COPEL’s efforts in providing quality products and services were recognized in 2002 by several organizations:

• The 2002 ABRADEE Award – For four years in a row COPEL has been recognized by ABRADEE (the Brazilian Association of Power 

Distribution Utilities) for the high standards of its power distribution services, having been chosen as the “Best Distribution Utility in 

Brazil” in 1999, 2001, and 2002. Also in 2002, COPEL won the award for “Best Operational Management” and “Best Economic and Financial 

Management”;

• Global Finance – COPEL was once again chosen to receive the Best Global Companies Award as the Best Power and Services Company 

in Latin America;

WORKFORCE
as of December 31st
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Af. Relat. sem sangra sem pag   22 10/27/03, 2:54:42 PM



46

Management • Gestão 2002Relatório Anual

• Latin America Loan of the Year – A Companhia foi agraciada com o prêmio “Latin America Loan of the Year”, pelo sucesso e 

características de sua operação de renegociação dos US$ 150 milhões em Eurobônus, em maio/2002;

• Top of Mind – A COPEL manteve-se como a empresa mais lembrada na oitava edição do Top of Mind Paraná 2002, realizado pela 

revista Amanhã e pelo Instituto Bonilha. A COPEL vem mantendo-se entre as cinco primeiras e, por quatro vezes, foi a empresa mais 

lembrada pela população paranaense;

• Troféu Transparência – Pela quarta vez consecutiva, a COPEL se destacou entre as dez empresas brasileiras com melhor demonstração 

contábil publicada. O Troféu Transparência (iniciativa conjunta da Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e 

Contabilidade – ANEFAC, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI, e Centralização de Serviços de 

Bancos – SERASA) é o reconhecimento às organizações que primam pela excelência na qualidade das informações prestadas ao mercado 

e ao público;

• Guia Exame das 100 Melhores Empresas para se Trabalhar – Em 2002, a subsidiária COPEL Geração foi a primeira estatal 

distingüida com Inclusão no Guia Exame das 100 Melhores Empresas para se Trabalhar.

Relacionamento com Auditores Independentes

Nos termos da Instrução CVM nº 381/2003, a COPEL informa que a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, contratada para 

a prestação de serviços de auditoria das demonstrações fi nanceiras da Companhia, não prestou em 2002 serviços não relacionados à 

auditoria independente que superassem 5% (cinco por cento) do valor do contrato fi rmado.

• Latin America Loan of the Year Award – COPEL was granted the Latin America Loan of the Year Award on account of the success 

of its US$ 150 million Eurobond renegotiation operation that took place in May 2002;

• Top of Mind – COPEL retained the number one spot in the eighth “Top of Mind” poll, conducted by Instituto Bonilha and Amanhã 

magazine to identify the brands with largest mind share in the State of Paraná. COPEL has always been in the top fi ve in this poll, and in 

2002 it conquered the top position for the fourth time; 

• Transparency Awards – For the fourth time in a row, COPEL has ranked among the top ten Brazilian companies with the best 

published fi nancial statements. The Transparency Award is promoted by ANEFAC – the National Association of Finance, Management, and 

Accounting Executives, FIPECAFI – the Foundation of the Institute of Accounting and Financial Research, and SERASA – the Centralized 

Offi ce of Banking Services to confer recognition to organizations that strive for excellence in the disclosure of information to the fi nancial 

market and the general public;

• The 100 Best Companies to Work For Guide – In 2002, COPEL Generation was the fi rst state-owned company to be included 

in the Exame magazine’s guide of the “100 best companies to work for”. 

Relationship with the Independent Public Accountants

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes is the fi rm hired to audit the Company’s fi nancial statements.  In compliance with CVM 

Instruction no. 381/2003, COPEL informs that the services rendered by Deloitte Touche Tohmatsu in 2002 unrelated to the independent 

accounting procedures has not exceeded 5% (fi ve percent) of the contracted value.
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Principais Indicadores da COPEL

Apresentamos a seguir os principais indicadores da COPEL, consolidados com as subsidiárias integrais COPEL Geração S.A., COPEL 

Transmissão S.A., COPEL Distribuição S.A., COPEL Telecomunicações S.A. e COPEL Participações S.A.

COPEL em Números 2002 2001   %

    Reclassifi cado

Atendimento

 Número de consumidores  3.011.387  2.937.575  2,5

 Número de empregados  5.857  5.854  0,1

 Número de consumidores por empregado  514  502  2,4

 Número de municípios atendidos  393  393  -

Mercado

 Área de concessão (km2)  194.854  194.854  -

 Geração própria (GWh)  19.100  24.380  (21,7)

 Distribuição direta (GWh)  17.451  17.028  2,5

 Tarifas médias de fornecimento (R$ por MWh)  134,99  116,85  15,5

  - Residencial  210,18  181,25  16,0

  - Comercial  90,97  78,16  16,4

  - Industrial  169,76  147,56  15,0

  - Rural  119,94  102,95  16,5

 DEC (horas)  16h20  13h00  25,6

 FEC (número de interrupções)  15,70  12,45  26,1

Operacionais

 Número de usinas em operação  18  18  -

 Número de subestações  359  353  1,7

 Linhas de transmissão (km)  6.772  6.763  0,1

 Linhas de distribuição (km)  161.037  155.073  3,8

 Capacidade instalada (MW)  4.550  4.548  -

Financeiros

 Receita operacional (R$ mil)  3.762.323  3.078.111  22,2

 Receita operacional líquida (R$ mil)  2.668.551  2.261.902  18,0

 Margem operacional líquida (%)   11,82  29,83  (60,4)

 EBITDA OU LAJIDA (R$ mil)  597.834  959.112  (37,7)

 Lucro (Prejuízo) líquido (R$ mil)  (320.019)  475.310  (167,3)

 Lucro (Prejuízo) líquido por lote de mil ações  (1,17)  1,74  (167,3)

 Patrimônio líquido (R$ mil)  4.726.074  5.045.397  (6,3)

 Valor patrimonial por lote de mil ações  17,27  18,44  (6,3)

 Rentabilidade do patrimônio líquido (%)  (6,77)  9,42  (171,9)

 Endividamento do patrimônio líquido (%)  46,85  28,63  63,6

  - Em moeda nacional (%)  23,62  10,87  117,3

  - Em moeda estrangeira (%)  23,23  17,76  30,8

COPEL’s Facts and Figures 

The following pages present COPEL’s main facts and fi gures consolidated with the Company’s wholly-owned subsidiaries COPEL 

Generation, COPEL Transmission, COPEL Distribution, COPEL Telecommunications, and COPEL Corporate Partnerships.

Facts and Figures 2002 2001   %

    Restated

Service

 Number of customers  3,011,387  2,937,575  2.5

 Number of  employees  5,857  5,854  0.1

 Consumer-employee ratio  514  502  2.4

 Number of  supplied locations 393  393  -

Market

 Concession Area (km2)  194,854  194,854  -

 Own generation (GWh)  19,100  24,380  (21.7)

 Direct distribution (GWh)  17,451  17,028  2.5

 Average retail rates (R$ per MWh)  134.99  116.85  15.5

  - Residential  210.18  181.25  16.0

  - Commercial  90.97  78.16  16.4

  - Industrial  169.76  147.56  15.0

  - Rural  119.94  102.95  16.5

 DEC (hours)  16:20  13:00  25.6

 FEC (number of outages)  15.70  12.45  26.1

Operation

 Power plants in service  18  18  -

 Number of substations  359  353  1.7

 Transmission lines (km)  6,772  6,763  0.1

 Distribuition lines (km)  161,037  155,073  3.8

 Installed capacity (MW)  4,550  4,548  -

Finance

 Operating revenues (in thousands of R$)  3,762,323  3,078,111  22.2

 Net operating revenues (in thousands of R$)  2,668,551  2,261,902  18.0

 Net operating margin (%)  11.82  29.83  (60.4)

 EBITDA, or LAJIDA  597,834  959,112  (37.7)

 Net income (losses)  (in thousands of R$)  (320,019)  475,310  (167.3)

 Net losses per lot of one thousand shares  (1.17)  1.74  (167.3)

 Shareholders equity (in thousands of R$)  4,726,074  5,045,397  (6.3)

 Equity per lot of one thousand shares 17.27  18.44  (6.3)

 Return on equity (%) (6.77)  9.42  (171.9)

 Debt-to-equity ratio (%) 46.85  28.63  63.6

  - In “reais” (%) 23.62  10.87  117.3

  - In foreign currency (%) 23.23  17.76  30.8
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Para a COPEL, excelência signifi ca também agregar valor à comunidade, ao Estado, ao país e à própria humanidade. 

Assim, a Empresa vem intensifi cando sua atuação como empresa cidadã, instituindo e mantendo amplo rol de programas 

voltados, de um lado, para melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da população e contribuir para 

a criação de comunidades economicamente auto-sustentáveis, e de outro, para enriquecer e disseminar a cultura, a 

consciência ecológica e as posturas socialmente responsáveis. Além disso, a Empresa tem buscado sistematicamente inserir 

os preceitos de Responsabilidade Social Empresarial – RSE, em sua gestão. Para tanto, a COPEL adotou os Indicadores Ethos 

de RSE, como balizadores anuais de desempenho e norteadores de prioridades e ações futuras. Os principais programas 

desenvolvidos em 2002 na área de cidadania corporativa foram:

Educação e Cultura

Projeto Luz das Letras
 O Luz das Letras é um programa criado e testado em grupos-piloto entre 2000 e 2002, cujo objetivo é contribuir para a 

eliminação de um dos mais graves problemas sociais de nosso país: o analfabetismo. O programa se apóia em metodologia 

moderna, desenvolvida pela própria COPEL, e tem por base o uso do computador. Assim, além de levar ao participante os 

conhecimentos correspondentes ao Ensino Fundamental, o programa o prepara para utilizar-se das ferramentas básicas 

de informática, indispensáveis para o convívio com a modernidade. O projeto foi implantado em cinco Estados do Brasil, 

mais o Distrito Federal. O maior número de alunos, 1.258, está no Estado do Paraná, distribuídos em 81 laboratórios, em 

43 cidades. Até 31 de dezembro de 2002, 120 pessoas trabalhavam, voluntariamente, no projeto. Dos 1.413 alunos, 24% são 

analfabetos absolutos e 15% freqüentaram apenas a 1ª série do Ensino Fundamental. Grande parte dos alunos está nos 

módulos iniciais (I e II), representando 65% do público atendido. A maioria dos benefi ciados é do sexo feminino, sendo a 

maior incidência de donas de casa e de empregadas domésticas.

Projetos Culturais com Incentivo Fiscal
Em 2002, importantes projetos culturais receberam apoio da COPEL, principalmente, nas áreas de teatro, dança e música. O 

investimento da COPEL nesses projetos foi da ordem de R$ 8,1 milhões. Com esse apoio, a Companhia procurou aproveitar ao 

máximo os incentivos fi scais propiciados pelas Leis nº 8.313/91 – Lei Rouanet e 8.685/93 – Lei do Audiovisual, com vistas a reter 

recursos no próprio Estado, incentivando, preferencialmente, para as iniciativas de produtores e artistas locais.

RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

To COPEL, excellence also means adding value to the community, to the State, to the Country, and 

to mankind. Accordingly, COPEL has been intensifying its performance as a corporate citizen by 

designing, implementing, and maintaining a wide array of programs aimed at improving the quality 

of  life of the poorest segments of the population, contributing to the creation of economically 

self-sustainable communities, and spreading culture, environmental awareness, and a socially 

responsible attitude. COPEL has also been   striving to introduce the tenets of Corporate Social 

Responsibility (CSR) into the day-to-day management of the Company. For this purpose COPEL 

has adopted Ethos CSR indicators as benchmarks for its performance and as a guide for defi ning  

future priorities and actions. The most important programs developed in 2002 under COPEL’s 

corporate citizenship policies were:

Education and Culture
The “Luz das Letras” Program
“Luz das Letras” is a program created and tested in trial-runs between 2000 and 2002 to contribute 

to wiping out illiteracy, one of the most serious social problems in our country. This program relies 

on advanced methodology developed in-house by COPEL and based on the use of the computer. 

While students are led through the subjects corresponding to the elementary school syllabus 

they also get familiar with basic computer functions, which has become a requirement of 

modern life. The “Luz das Letras”  program has been implemented in fi ve States and in 

the Federal District. Paraná has the largest group of students, 1,258, spread among  81 

labs throughout 43 towns. As of December 31st 2002, 120 people were working for the 

program as volunteers. Out of 1,413 students, 24% are completely illiterate and 15% have 

attended only the fi rst grade of elementary school. The greater part  of these students 

(65%) are in the beginners’ classes (I and II), and most of them are females, usually 

housewives and housemaids.  

Cultural Projects with Fiscal Incentives
In 2002, several major cultural projects – primarily in the areas of theater, 

dance, and music – received support from COPEL. The Company’s investment 

in these projects amounted to R$ 8.1 million, as it sought to make the most of the fi scal 

incentives afforded under Laws no. 8,313/91 (the Rouanet Law) and no. 8,685/93 (Audio and Visual 

Production Law), with a view to keeping in the State resources that would otherwise be collected by the 

Federal Government as income tax. COPEL’s policy is to allocate resources from fi scal incentives preferably 

to cultural projects developed by local producers and artists.

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 
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Natal de Luz em Curitiba
Como já se tornou tradicional, todos os anos a COPEL patrocina um Auto de Natal, presente de fi m de ano da Companhia para a população 

curitibana, com participação efetiva da Prefeitura Municipal, da Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba – IPPUC. Conjugando teatro e dança, com efeitos especiais de luzes e som, as apresentações, com quase uma hora de 

duração, foram realizadas em frente à Catedral de Curitiba, diariamente, do início do mês de dezembro até dia 25.

Iluminando Gerações 
Trata-se de um projeto de teatro nas escolas, com o objetivo de ajudar na educação das crianças, do Ensino Fundamental da Rede Municipal 

e Estadual, no que diz respeito às questões relativas à cidadania e, paralelamente, padronizar as mensagens da COPEL sobre segurança e 

conservação de energia. Para viabilizar a execução do Iluminando Gerações, foram contratados três grupos teatrais para o atendimento 

das regiões de Curitiba, Cascavel e Londrina. Esse projeto conta também com a transformação de um caminhão da Empresa em um museu 

cenográfi co itinerante. No ano de 2002, o projeto atingiu o número de 145 apresentações e 60.000 crianças benefi ciadas. Além disso, o 

Iluminando Gerações ensejou a criação de 22 novos empregos diretos para a classe artística local.

Museu da Energia
O Museu da Energia foi criado com o objetivo de fortalecer a imagem da COPEL na comunidade, expor, permanentemente, o processo 

de eletrifi cação paranaense e identifi car as ações técnicas, sua implicação socioeconômica, impactos no meio ambiente e uso adequado 

e seguro da eletricidade. Até o fi nal de 2002, já registrou 75.361 visitas. Além de atender o público visitante, agenda visitas às Usinas de 

Governador Parigot de Souza e Caratuva, ao Museu do Mate e à Subestação de Campo Comprido. Seu principal público são alunos de 

5ª a 8ª série, em sua maioria provenientes de regiões carentes de Curitiba e Região Metropolitana.

A Christmas of Light in Curitiba
COPEL’s Christmas Play – a holiday gift from the Company to the community in cooperation with the City Administration, the Curitiba 

Cultural Foundation, and the Curitiba Institute of Urban Research and Planning (IPPUC) – has already become a tradition. The performances, 

combining stage play and dance with special lighting and sound effects for almost a full hour of playtime, took place in front of Curitiba’s 

Cathedral from early December until Christmas.

Illuminating Generations
Illuminating Generations is a program designed to take plays to public elementary schools to help children learn about their rights and 

duties as citizens while   spreading COPEL’s tips on safety and power saving. To carry out the Illuminating Generations project the Company 

hired three theater groups to perform in the regions of Curitiba, Cascavel, and Londrina. COPEL also turned one of its trucks into a mobile 

theater museum. 

In 2002, the project totaled 145 performances attended by 60 thousand children, in addition to providing 22 new jobs to local artists. 

The Energy Museum
The Energy Museum was created to enhance COPEL’s image in the community, to showcase the process of electrifi cation in the State of 

Paraná, stressing its technical features, its social and economic implications and its impact on the environment, and encouraging the proper 

and safe use of electricity. By the end of 2002, the Museum had already recorded 75,361 visitors. The Energy Museum also schedules tours 

to the Parigot de Souza and Caratuva Power Plants, to the Museu do Mate, and to the Campo Comprido Substation. Its public is basically 

composed of 5th to 8th graders from poor neighborhoods in the Curitiba Metropolitan Area.
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Voluntariado, Filantropia e Integração Social 

EletriCidadania
É um programa de voluntariado corporativo, criado no Oeste do Estado e estendido para todo o Paraná, tendo em vista os excelentes 

resultados alcançados, não apenas em termos de contribuição para a comunidade como também de melhoria do clima organizacional da 

Companhia. Mediante parceria com o Centro de Ação Voluntária de Curitiba, a COPEL promove o voluntariado empresarial, sem a criação 

de estruturas onerosas ou investimento de recursos desnecessários. O voluntário tem garantida sua liberdade de participação e escolha de 

atuação, e o Centro de Ação Voluntária ganha ainda maior visibilidade e participação no âmbito da sociedade.

A COPEL estimula os colaboradores a doar parte do seu tempo em favor da comunidade. Os interessados são liberados do expediente, 

por até quatro horas mensais, para se dedicar à prestação de atividades voluntárias. O colaborador compromete-se, 

assim, a doar quatro horas do seu tempo livre para continuar seu trabalho social. Até 31 de dezembro de 2002, o 

programa EletriCidadania contava com 344 voluntários cadastrados que, nesse ano, despenderam 12.142 horas 

em trabalhos de interesse da comunidade. Estas, somadas as 5.907 que foram realizadas anteriormente, 

resultam em 18.049 horas dedicadas às ações de voluntariado pelos empregados da COPEL desde a 

criação do programa.

Acordo com a Pastoral da Criança 
A COPEL mantém acordo com a Pastoral da Criança para arrecadar doações através das faturas de 

energia, incluída, mediante autorização expressa do consumidor interessado. Ao utilizar seu sistema 

de faturamento para facilitar a arrecadação das doações de recursos à Pastoral da Criança, a COPEL 

visa a contribuir signifi cativamente para manutenção e ampliação do excepcional trabalho de 

caráter social, reconhecido mundialmente e desenvolvido por aquela Entidade. A expectativa da 

Empresa tem sido plenamente atingida. O sucesso do programa é demonstrado pela expressiva 

adesão dos consumidores. Basta dizer que, em 2002, registraram-se 102.000 doações mensais.

Natal sem Fome
Em 2002, a COPEL participou da Campanha Nacional de Solidariedade “Natal sem Fome”, 

que arrecada alimentos não-perecíveis, brinquedos e roupas para serem doados a pessoas 

carentes. Em Curitiba, a campanha contou com 155 parceiros e a participação voluntária 

de inúmeros empregados. Arrecadou-se em todo o Paraná, aproximadamente 

56 toneladas de alimentos e também brinquedos e roupas novas através dos 

1.000 padrinhos, responsáveis por essas doações.
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Volunteer Work, Charities, and Social Integration

“EletriCidadania” Program
It is a volunteer work program created in western Paraná and extended to the rest of the State based on the excellent results it has achieved 

in terms of contribution both to the community and to the Company’s corporate climate. In cooperation with the Center for Volunteer 

Action of Curitiba, COPEL has been able to promote corporate volunteering without having to establish costly corporate structures or to 

invest unnecessary resources. Volunteers are free to engage in community projects as they please, and the Center for Volunteer Action has 

enjoyed increasing popularity and wider participation in society.

COPEL encourages its employees to spend some of their time working for the community. Those willing to participate are granted 

paid-time off for up to four hours a month to take part in volunteer activities, provided they log in another four hours of their 

spare time for the same purpose. As of December 31st 2002, the “EletriCidadania” Program had 344 registered volunteers 

who had spent 12,142 hours during the year in volunteer activities devoted to community projects. With another 5,907 

hours put in before 2002, the program now totals 18,049 hours of volunteer work by COPEL’s employees since its 

inception. 

Agreement with “Pastoral da Criança”
COPEL maintains an agreement with “Pastoral da Criança” (the community-oriented action 

branch of the National Confederation of Bishops of Brazil) to collect voluntary donations from 

customers through their electricity bills. By making use of its billing system to help collect such 

donations, COPEL aims to make a major contribution to the maintenance and expansion of 

the outstanding and internationally recognized community-oriented work carried out by 

“Pastoral da Criança”. The Company’s expectations have been fully met. The success of this 

program is attested by a massive customer participation. In 2002, “Pastoral da Criança” 

collected 102,000 monthly donations through COPEL’s electricity bills.

Christmas without Hunger
In 2002, COPEL participated in the “Christmas without Hunger” National 

Charitable Campaign, which collects foodstuff, toys, and clothes to be 

donated to the needy. In Curitiba, the campaign enjoyed the support of 

155 partners and the volunteer participation of countless employees. 

Throughout the State of Paraná, approximately 56 tons of 

foodstuff were collected, along with toys and new clothes, 

from a thousand patrons.
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Universalização dos Benefícios da Energia Elétrica

Luz no Campo
Na área de eletrifi cação rural, foi executado 

o programa Luz no Campo, em vigor desde 

abril/2000. Até dezembro/2002, existiam  47.949 

interessados cadastrados. Destes, 22.477 já 

tinham sido atendidos, a um custo total de 

R$ 70 milhões. Em 2002, foram atendidos 

9.564 interessados, a um custo total de

R$ 34 milhões. Foram executadas 9.224 ligações 

convencionais e 340 ligações localizadas em 

vilas rurais. Para tanto, foram construídos 

4.064 km de redes, com a aplicação de 32.714 

postes e 9.260 transformadores com potência 

total instalada de 92.790 kVA.

Tarifa Social
Os consumidores da classe residencial com 

atendimento monofásico têm direito a 

descontos na conta de energia, que podem 

variar de 33% a 65% em relação à tarifa 

normal dessa classe. Para tanto, é necessário 

que sejam atendidas às seguintes condições: 

a) consumo médio dos últimos 12 meses 

inferior a 80 kWh/mês, sem o registro 

de dois consumos mensais superiores a

120 kWh nesse mesmo período; ou, 

b) consumo médio dos últimos 12 meses 

entre 80 e 220 kWh, desde que benefi ciários 

dos Programas Sociais do Governo Federal 

(Cadastro Único, Bolsa Escola ou Bolsa 

Alimentação).

Universalization of the Benefi ts of Electric Energy

The “Luz no Campo” Program
The latest rural electrifi cation program 

launched by COPEL was “Luz no Campo”, 

which has been running since April 2000, with 

a total of 47,949 applicants as of December 

2002. Out of this total, 22,477 had already 

been connected, at a total cost of R$ 70 

million. In 2002, COPEL invested R$ 34 million 

to connect 9,564 applicants, of which 9,224 

were conventional customers and 340 were 

located in rural settlements. This required the 

construction of 4,064 kilometers of rural grids 

and the employment of 32,714 poles and 9,260 

transformers with 92,790 kVA of transforming 

capacity. 

Community-oriented Rate
Residential customers supplied through 

one-phase connections are entitled to 

discounts on their electricity bills ranging 

from 33% to 65% off the regular rates. To 

qualify for this program customers must have 

either: a) an average consumption in the last 

12 months of up to 80 kWh/month, provided 

that a maximum of 120 kWh has not been 

exceeded in more than two months during 

that period; or b) an average consumption 

in the last 12 months between 80 and 220 

kWh if the applicant is benefi ciary of any 

of the Federal Government’s Social Welfare 

Programs (Cadastro Único, School Assistance, 

or Food Assistance).
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Meio Ambiente

Rede Compacta ou Linha Verde

Rede compacta ou linha verde é o sistema de rede compacta protegida, desenvolvido para substituir a rede convencional, onde a arborização é 

muito rica. É composto por cabos de alumínio recobertos por camada plástica. Tal proteção permite aproximação maior dos cabos entre si, que 

formam um triângulo sustentado por um cabo de aço. Com a compactação da rede, reduzem-se substancialmente a extensão e a freqüência da 

poda de árvores em torno dos condutores. Ao fi nal do ano de 2002, a Empresa contava com mais de 1.273,5 km de rede compacta.

Programas Ambientais nas Usinas – A COPEL desenvolve ações ambientais em suas geradoras, como a seguir 

demonstrado:

• Salto Caxias – A Usina Hidrelétrica de Salto Caxias entrou em operação 

em 1999, sendo que, até agora, os programas ambientais relativos ao empreendimento 

continuam trazendo benefícios para sua região de infl uência. O programa de maior destaque 

é o de reassentamento fundiário, que tem como objetivo atender os pequenos proprietários e 

produtores rurais, realocados em função do enchimento do reservatório.

A Companhia os auxilia com toda a infra-estrutura necessária, visando a assegurar-lhes,

a médio prazo, a integração social e a auto-sustentação econômica.

O programa benefi ciou 600 famílias, num total de 2.750 pessoas. A área adquirida foi de 

7.681 alqueires, distribuídos em dez fazendas no Sudoeste do Paraná. Atualmente está em execução 

o convênio de cogestão, com a Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos dos Reassentamentos – COOATER, com 

término previsto para dezembro/2003. Esse projeto visa a capacitar as famílias para o auto-sustento do projeto.
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Environment

Compact-design Distribution Lines or Green Lines

Compact-design distribution lines or green lines are a protected, compact-design power grid developed to replace conventional grids in areas 

with high concentration of trees. It is composed of aluminum cables covered with a plastic coating. This allows cables to be set up closer together 

in a triangular formation supported by a steel cable. This technology greatly reduces the need for trees in the vicinity of the power grids to be cut 

off or severely trimmed. At the end of 2002, COPEL had 1,273.5 kilometers of compact-design grids in service.

Power Plant Environmental Programs – COPEL conducts environmental protection programs in the areas surrounding its 

power plants, as shown below:

• Salto Caxias – The Salto Caxias Hydroelectric Power Plant entered commercial operation in 1999, but its 

environmental programs have continued to benefi t its area of infl uence. The most important of them is the 

resettlement program designed to support the small landowners and agriculturists who had to move 

due to the fi lling of the facility’s reservoir. 

COPEL provides all the infrastructure required for their social integration and economic 

self-sustainability in the medium term. 

So far the program has benefi ted 600 families or 2,750 people. COPEL 

has acquired for the program a plot of land measuring about 

18,588 hectares, divided into 10 farms, in southwestern 

Paraná. The Company is currently carrying out a 

co-management agreement with COOATER 

(the Cooperative for the Technical Support 

of Resettlements) that expires in 

December 2003. This project aims 

to enable families to cooperate 

for the self-suffi ciency of the 

settlement. 
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• Governador Ney Braga – Foi dada continuidade, em 2002, ao 

Programa de Reassentamento da ex-Usina Segredo, hoje Usina Hidrelétrica 

Governador Ney Aminthas de Barros Braga, em atendimento aos estudos 

e relatórios ambientais do empreendimento. Foram benefi ciadas 

187 famílias, num total de 1.150 pessoas. A área adquirida foi de 1.918 

alqueires, distribuídos em três fazendas no Sudoeste do Paraná. A 

Usina Governador Ney Braga foi a primeira hidrelétrica implantada no 

país que teve por base Estudos de Impacto Ambiental/Relatório de 

Impactos sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA). Atualmente, o objetivo 

é concluir o processo de reassentamento Segredo IV, com 77 famílias, 

proporcionando-lhes um atendimento isonômico, este objetivo 

vem sendo alcançado através do convênio de cogestão, fi rmado em 

julho/2002, por três anos, com a Associação do Reassentamento 

Segredo IV.

• Museu Regional do Iguaçu – O Museu Ecológico foi criado 

como ação mitigadora do impacto ambiental da construção da Usina 

Hidrelétrica Governador Ney Braga. Hoje atende visitas do Paraná, de 

outros estados e países, sendo que em 2002 recebeu 16.798 pessoas. 

Freqüentado principalmente por estudantes dos três níveis de ensino, 

realiza monitoria em seu circuito multidisciplinar (exposições em diversas 

áreas do conhecimento), e pratica Educação Ambiental com seu público 

interno. Tem também um circuito de visitação que integra Museu, 

Horto Florestal, Setor de Ictiologia e a própria Usina, dando noções 

do processo de geração da energia elétrica até o uso responsável do 

meio ambiente. Disponibiliza também um acervo de livros, periódicos, 

multimeios e acesso à internet para alunos e pesquisadores.

Projetos da fase de operação das usinas – 

Mesmo depois de concluídas as obras e os grandes projetos ambientais 

a elas inerentes, a COPEL continua mantendo programas de apoio às 

comunidades na região de infl uência das usinas, incluindo atendimento 

hospitalar, educação de Ensinos Fundamental e Médio, peixamento e 

estímulo à piscicultura, entre outros.

Projeto de Repovoamento dos Rios – Em 2002, 

os reservatórios das usinas da COPEL foram repovoados com 191.000 

alevinos das espécies lambari e bagre. Para atendimento a UNIOESTE, 

em Toledo, foram entregues 10.000 larvas da espécie surubim, para 

estudos. Na parceria com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em Francisco Beltrão, foram 

destinados 920.000 larvas das espécies surubim e bagre.

 

• Governador Ney Braga – In 2002, the Company carried on 

the resettlement program for the Governador Ney Aminthas de Barros 

Braga Hydroelectric Power Plant (formerly Segredo Power Plant), in 

compliance with the project’s environmental impact statements and 

studies. This program has benefi ted a total of 187 families or 1,150 

people resettled on an area of 4,641 hectares, divided into three farms, 

in southwestern Paraná. The Gov. Ney Braga Power Plant was the fi rst 

hydroelectric facility to be built in Brazil based on Environmental Impact 

Studies and on an Environmental Impact Statement. The Company is 

now engaged in completing the Segredo IV settlement, with 77 families,  

providing support to all of them equally. For this purpose,  the Company 

signed in July 2002 a three-year co-management agreement with the 

Segredo IV Resettlement Association. 

• Iguaçu Regional Museum – COPEL has created and supported 

the Iguaçu Regional Museum to help mitigate the environmental impact 

of the Governador Ney Braga Power Plant. The Museum now welcomes 

visitors from Paraná, from other States, and from abroad. In 2002, 16,798 

people visited the facility. Since most visitors are elementary school, 

high school, and college students, the Museum holds multidisciplinary 

exhibits and provides environmental education to its public. It also 

offers a comprehensive tour including the Forest Arboretum, the 

Ichthyology Department, and the Power Plant, thus providing visitors 

with a basic understanding of the power generation process and the 

responsible use of the environment. In addition, the Museum makes 

available a collection of books, magazines, multimedia, and internet 

access to students and researchers. 

Programs carried out during the operational 
stage of power plants – Even after the major environmental 

programs concerning its projects are concluded, COPEL continues to run 

programs comprising healthcare, elementary and high school education, 

fi sh breeding, and others to help support the communities surrounding 

the Company’s facilities. 

River Restocking Project – In 2002, COPEL’s power plants 

reservoirs were restocked with 191 thousand fry of the local 

“lambari” (“Characinidae”) and “bagre” (“Siluridae”) species. The Company 

also supplied the Toledo campus of UNIOESTE with 10 thousand fry 

of the “surubim” (another fi sh of the “Siluridae” family) species for 

research. Under partnership with IBAMA (the Brazilian Institute for the 

Environment and Renewable Natural Resources), COPEL also provided 

920 thousand fry of the “surubim” and “bagre” species.
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Demonstração do Valor Adicionado
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

  Companhia  Companhia  Consolidado  Consolidado
  2002  2001  2002  2001
   Reclassifi cado   Reclassifi cado
RECEITAS
 Venda de energia/serviços/outras receitas (despesas) oper.  -  1.394.793  3.762.323  3.078.111
 Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa  -  (3.650)  (72.440)  (11.297)
 Resultado não operacional  (27)  (8.270)  (22.411)  (5.805)
  (27)  1.382.873  3.667.472  3.061.009
( - ) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
 Energia elétrica comprada para revenda e transporte  -  159.231  813.912  364.236
 Encargos de uso do sistema de transmissão  -  59.529  148.763  100.894
 Material e serviços de terceiros  4.236  84.467  346.271  183.389
 Outros insumos adquiridos  1.695  27.434  49.856  51.221
  5.931  330.661  1.358.802  699.740
( = ) VALOR ADICIONADO BRUTO  (5.958)  1.052.212  2.308.670  2.361.269
( - ) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  -  132.536  282.390  284.466
( = ) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (5.958)  919.676  2.026.280  2.076.803
( + ) VALOR ADICIONADO TRANSFERIDO
 Receitas fi nanceiras  44.359  116.296  359.674  211.719
 Equivalência patrimonial - Resultado e reversões  (248.508)  278.976  (29.522)  26.722
 Reversão “Parcela A” - Item Extraordinário  (84.669)  -  (302.967)  -
  (288.818)  395.272  27.185  238.441
( = )VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR  (294.776)  1.314.948  2.053.465  2.315.244
 

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO :
PESSOAL
 Remunerações 2.625  111.813  260.324  254.299
 Encargos sociais 181  10.277  20.469  22.672
 Previdenciária e assistencial -  15.281  88.420  34.491
 Auxílio alimentação e educação -  9.523  20.169  19.144
 Indenizações e rescisões trabalhistas -  15.857  27.792  28.087
 Participação nos resultados -  -  -  24.000
 Custos imobilizados -  (14.610)  (33.409)  (36.704)
  2.806  148.141  383.765  345.989
GOVERNO
 INSS (sobre folha de pagamento) 536  31.022  67.023  64.161
 ICMS -  296.333  829.309  634.872
 PASEP -  8.814  31.484  22.681
 COFINS -  40.681  143.900  104.680
 TAXAS REGULAMENTARES -  64.747  172.954  165.909
 Imposto de Renda e contribuição social 12.828  16.773  (41.167)  146.523
 Efeitos tributários da “Parcela A” IR/CSLL (26.248)  -  (97.555)  -
 Outros encargos 7.581  30.190  126.907  67.589
  (5.303)  488.560  1.232.855  1.206.415
FINANCIADORES
 Juros e variações monetárias 27.740  194.562  741.131  271.836
 Aluguéis - 8.375  15.733  15.694
  27.740  202.937  756.864  287.530
ACIONISTAS
 Remuneração do capital próprio -  170.000  -  170.000
 Lucros retidos (Prejuízos compensados) (320.019)  305.310  (320.019)  305.310
  (320.019)  475.310  (320.019)  475.310
( = )VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (294.776)  1.314.948  2.053.465  2.315.244

Valor Adicionado ( médio ) por empregado - R$ Mil -  -  351  386
Taxa de contribuição do patrimônio líquido - % (6,2)  26,1  43,5  45,9
Taxa de geração de riqueza - % (4,6)  21,8  24,0  28,5
Taxa de retenção de riqueza - % (108,6)  36,2  (15,6)  20,5

Statements of Value Added
(In thousands of Brazilian “reais” - R$)

  Company  Company  Consolidated  Consolidated
  2002  2001  2002  2001
   Reclassifi ed   Reclassifi ed
REVENUES
 Electricity sales to fi nal customers, distributors, transmission and other  -  1,394,793  3,762,323  3,078,111
 Allowance for doubtful accounts -  (3,650)  (72,440)  (11,297)
 Nonoperating expenses, net (27)  (8,270)  (22,411)  (5,805)
  (27)  1,382,873  3.667,472  3,061,009
( - ) EXPENSES ACQUIRED FROM THIRD PARTIES
 Electricity purchased for resale and transmission  -  159,231  813,912  364,236
 Use of transmission system  -  59,529  148,763  100,894
 Materials and supplies and outside services 4,236  84,467  346,271  183,389
 Other expenses acquired  1,695  27,434  49,856  51,221
  5,931  330,661  1,358,802  699,740
( = ) GROSS VALUE ADDED  (5,958)  1,052,212  2,308,670  2,361,269
( - ) DEPRECIATIATION AND AMORTIZATION -  132,536  282,390  284,466
( = ) NET VALUE ADDED (5,958)  919.676  2,026,280  2,076,803
( + ) VALUE ADDED TRANSFERRED
 Financial income  44,359  116,296  359,674  211,719
 Equity in results of investees (248,508)  278,976  (29,522)  26,722
 Extraordinary item - “Portion A”  (84,669)  -  (302,967)  -
  (288,818)  395,272  27,185  238,441
( = )VALUE ADDED TO DISTRIBUTE  (294,776)  1,314.948  2,053,465  2,315,244
 

DISTRIBUTION OF VALUE ADDED :
PERSONNEL
 Salaries and wages 2,625  111,813  260,324  254,299
 Payroll charges 181  10,277  20,469  22,672
 Pension and assistance plans -  15,281  88,420  34,491
 Meal assistance to employees and education allowance -  9,523  20,169  19,144
 Termination and retirement incentive program -  15,857  27,792  28,087
 Employee profi t sharing -  -  -  24,000
 Capitalized costs -  (14,610)  (33,409)  (36,704)
  2,806  148,141  383,765  345,989
GOVERNMENT
 INSS (personnel) 536  31,022  67,023  64,161
 ICMS (VAT) -  296,333  829,309  634,872
 PASEP -  8,814  31,484  22,681
 COFINS -  40,681  143,900  104,680
 Regulatory charges -  64,747  172,954  165,909
 Income tax and social contribution 12,828  16,773  (41,167)  146,523
 Tax effects on extraordinary item - “Portion A” (26,248)  -  (97,555)  -
 Other 7,581  30,190  126,907  67,589
  (5,303)  488,560  1,232,855  1,206,415
FINANCIAL INSTITUTIONS
 Interests and monetary variation  27,740  194,562  741,131  271,836
 Rentals - 8,375  15,733  15,694
  27,740  202,937  756,864  287,530
SHAREHOLDERS
 Interests on capital -  170,000  -  170,000
 Retained earnings (Compensated losses) (320,019)  305,310  (320,019)  305,310
  (320,019)  475,310  (320,019)  475,310
( = )VALUE ADDED TO DISTRIBUTE (294,776)  1,314,948  2,053,465  2,315,244

Value added (average) by employee - R$ Thousands -  -  351  386
Shareholders’ equity contribution rate - % (6.2)  26.1  43.5  45.9
Wealth generation rate - % (4.6)  21.8  24.0  28.5
Wealth retention rate  - % (108.6)  36.2  (15.6)  20.5
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Annual Social Balance Sheet - 2002
(In Thousands of “reais” - R$)

  Consolidated 2002       Consolidated 2001       
          Restated
1 - BASES FOR CALCULATION         
Net revenues( NR ) 2,668,551        2,261,902
Operating income (losses) ( OI or OL )  (133,363)        627,638
Gross payroll ( GP )  484,197        446,854
Total Added Value ( TAV )  2,053,465        2,315,244

2 - INTERNAL SOCIAL INDICATORS    % of       % of
   GP  NR  TAV    GP  NR  TAV
Meal assistance - meal tickets and others 24,886   5.1   0.9   1.2  23,366   5.2   1.0   1.0
Mandatory social charges 87,492   18.1   3.3   4.3  86,833   19.4   3.8   3.8
Pension plain 74,442   15.4   2.8   3.6  22,297   5.0   1.0   1.0
Healthcare - health insurance 13,979   2.9   0.5   0.7  14,787   3.3   0.7   0.6
Workplace safety - Accident Prevention Committee and earnings 1,349   0.3   0.1   0.1  1,362   0.3   0.1   0.1
Education - assistance for education and other 2,016   0.4   0.1   0.1  3,207   0.7   0.1   0.1
Personnel training and development 2,228   0.5   0.1   0.1  3,749   0.8   0.2   0.2
Employee profi t sharing -   -   -   -  24,000   5.4   1.1   1.0
Other - nursery assistance and excess bus tokens  639   0.1   -   -  654   0.1   -   -
  207,031   42.8    7.8   10.1  180,255   40.2   8.0   7.8

3 - EXTERNAL SOCIAL INDICATORS     % of         % of    
    OL   NR   TAV    OI   NR   VAT
Education - “Luz das Letras” Program, schools in power plants and campaigns on the risks of electricity  348   0.3   -   -  608   0.1   -   -
Culture, sport, and leisure  7,360   5.5   0.3   0.4  5,249   0.8   0.2   0.2
Healthcare and sanitation - social support to towns -   -   -   -  5,330   0.8   0.2   0.2
Housing - resettlement of families  1,765   1.3   0.1   0.1  9,080   1.4   0.4   0.4
Donations, contributiions, and the EletriCidadania Program  856   0.6   -   -  548   0.1   -   -
Rural eletrifi cation program  37,088   27.8   1.4   1.8  26,955   4.3   1.2   1.2
Urban and rural low-income programs 3,225   2.4   0.1   0.2  1,548   0.2   0.1   0.1
Total of contributions to society 50,642   37.9   1.9   2.5  49,318   7.7   2.1   2.1
Taxes - excluding social charges  1,165,832   874.2   43.7   56.8  1,142,254   182.0   50.5   49.3
  1,216,474   912.1   45.6   59.3  1,190,551   189.7   44.6   51.4

4 - ENVIRONMENTAL INDICATORS    % of       % of
   OL  NR  TAV   OI   NR  VAT
Environmental station/recycling of insulating oil  111   0.1   -   -  427   0.1   -   -
Connected to the Company’s operation  111   0.1   -   -  427   0.1   -   -
Compacted-design or green lines  6,727   5.0   0.3   0.3  5,646   0.9   0.2   0.2
Industrial and Technological Development Program  3,949   3.0   0.1   0.2  2,502   0.4   0.1   0.1
Ecological Museum/Environment University  261   0.2   -   -  610   0.1   -   -
Special Programs/External Projects 10,937   8.2   0.4   0.5  8,758   1.4   0.3   0.3
  11,048   8.3   0.4   0.5  9,185   1.5   0.3   0.3

In terms of annual goals for the reduction of waste and overall consuption and for the increase in the effi ciency of the use of natural resources, the Company:    has not set goals for the years of 2001 and 2002, but has conducted research with a view to setting goals for 2003

5 - WORKFORCE INDICATORS - in number of people
Employees at the end of the year  5,857        5,854
 School attendance by employees:  Total   Male  Female   Total   Male  Female
 College or post-graduate  2,030   1,504   526    1,943   1,437   506
 High school  3,268   2,822   446    3,308   2,846   462
 Elementary school  559   534   25    603   575   28
 Employee age brackets:
 Under 30  232        268
 Between 30 and 45  4,034        4,300
 Over 45  1,591       1,286
Hiring during the year  96        -
Female employees  997        996
% of management-level positions occupied by women out of the total number of female employees  1.0        0.9
% of management-level positions occupied by women out of the total number of management-level employees  6.4        5.7
African-Brazilian and mixed-blood employees  490        490
% of management-level positions occupied by African-Brazilians out of the total number of African-Brazilians  0.8        0.6
% of management-level positions occupied by African-Brazilians out of the total number of management-level employees  2.5        1.9
People with disabilities (Institutions and employees)   298        278
Dependents  13,676        13,804
Students employed parttime 27        667
Interns    778        132
Outsides contractors - number of employees 1,696        1,497

6 - RELEVANT INFORMATION CONCERNING THE EXERCISE OF CORPORATE CITIZENSHIP  
Ratio between the highest and lowest salary within the Company  24.3        24.9
Workplace accidents  114        123
Within Company management, the decision-making teams in 2002 and 2001 were:
Social and environmental projects developd by the Company were determined by:               upper management and department managers
Workplace safety and hazardous environment were set by:               upper management and department managers
In terms of freedom for employee unions, of the right to colletive bargaing, and of internal representation of workers, the Company:                              supports and follows ILO guidelines
The Company’s pension plan benefi ts:         all employees
Profi t sharing benef its:         all employees
In selecting suppliers, the same ethical and social and environmental responsibility standards adopted by the Company are:        suggested
The employees’ participation in volunteer work programs is:                             supported, organized, and encouraged by the Company                                            
Total number customer  complaints fi led:          at the Company at Procon in Court   at the Company at Procon in Court
                               N/A N/A N/A                       N/A                 N/A N/A
% of complaints addressed or solved:          at the Company at Procon in Court   at the Company at Procon in Court
                               N/A N/A N/A                       N/A N/A N/A
Distribution of Added Value:  Financing  Organizations   Workforce   Government  Shareholders  Financing Organizations   Workforce   Government   Shareholders
  37%   19%   60%   -16%  12%   15%   52%   21% 
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Demonstração do Balanço Social Anual - 2002
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

  Consolidado  2002       Consolidado 2001
            Reclassifi cado
1 - BASE DE CÁLCULO          
Receita líquida (RL) 2.668.551        2.261.902
Lucro (Prejuízo) operacional (LO ou PO)  (133.363)        627.638
Folha de pagamento bruta (FPB)  484.197        446.854
Valor adicionado total (VAT)  2.053.465        2.315.244

2 - INDICADORES SOCIAIS INTERNOS    % Sobre       % Sobre
   FPB   RL   VAT    FPB   RL   VAT
Alimentação - Auxílio alimentação e outros  24.886   5,1   0,9   1,2  23.366   5,2   1,0   1,0
Encargos sociais compulsórios  87.492   18,1   3,3   4,3  86.833   19,4   3,8   3,8
Previdênciária  74.442   15,4   2,8   3,6  22.297   5,0   1,0   1,0
Saúde - Convênio assistencial  13.979   2,9   0,5   0,7  14.787   3,3   0,7   0,6
Segurança no trabalho - CIPA e exames periódicos  1.349   0,3   0,1   0,1  1.362   0,3   0,1   0,1
Educação - Auxílio educação e outros  2.016   0,4   0,1   0,1  3.207   0,7   0,1   0,1
Capacitação e desenvolvimento profi ssional  2.228   0,5   0,1   0,1  3.749   0,8   0,2   0,2
Participação nos resultados  -   -   -   -  24.000   5,4   1,1   1,0
Outros - Auxílio creche e vale-transporte excedente  639   0,1   -   -  654   0,1   -   -
  207.031   42,8   7,8   10,1  180.255   40,2   8,0   7,8

3 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS    % Sobre       % Sobre
   PO   RL   VAT    LO   RL   VAT
Educação - Projeto Luz das Letras, escolas nas usinas e educação sobre riscos da energia  348   0,3   -   -  608   0,1   -   -
Cultura esporte e lazer  7.360   5,5   0,3   0,4  5.249   0,8   0,2   0,2
Saúde e Saneamento - Apoio social aos municípios  -   -   -   -  5.330   0,8   0,2   0,2
Habitação - Reassentamento de famílias  1.765   1,3   0,1   0,1  9.080   1,4   0,4   0,4
Doações, contribuições e Programa EletriCidadania  856   0,6   -   -  548   0,1   -   -
Programa Social de Eletrifi cação Rural  37.088   27,8   1,4   1,8  26.955   4,3   1,2   1,2
Programas Sociais Baixa Renda Urbano e Vilas Rurais  3.225   2,4   0,1   0,2  1.548   0,2   0,1   0,1
Total de Contribuições para a sociedade  50.642   37,9   1,9   2,5  49.318   7,7   2,1   2,1
Tributos - excluídos encargos sociais  1.165.832   874,2   43,7   56,8  1.142.254   182,0   50,5   49,3
  1.216.474   912,1   45,6   59,3  1.190.551   189,7   44,6   51,4

4 - INDICADORES AMBIENTAIS    % Sobre       % Sobre
   PO   RL   VAT    LO   RL   VAT
Estação Ecológica/Regeneração de óleo isolante  111   0,1   -   -  427   0,1   -   -
Relacionados com a operação da empresa  111   0,1   -   -  427   0,1   -   -
Rede Compacta ou Linha Verde  6.727   5,0   0,3   0,3  5.646   0,9   0,2   0,2
Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial  3.949   3,0   0,1   0,2  2.502   0,4   0,1   0,1
Museu Ecológico/Universidade do Meio Ambiente  261   0,2   -   -  610   0,1   -   -
Programas Especiais/Projetos externos  10.937   8,2   0,4   0,5  8.758   1,4   0,3   0,3
  11.048   8,3   0,4   0,5  9.185   1,5   0,3   0,3

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/operação e aumentar a efi cácia na utilização de recursos naturais, a empresa:                                não estipulou metas para os anos de 2001 e 2002 porém tem feito acompanhamento  para implementação em 2003   

5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL - em unidades
Empregados no fi nal do período  5.857        5.854
 Escolaridade dos empregados(as):  Total   Homens   Mulheres    Total   Homens   Mulheres
 Superior e extensão universitária  2.030   1.504   526    1.943   1.437   506
 Ensino Médio  3.268   2.822   446    3.308   2.846   462
 Ensino Fundamental  559   534   25    603   575   28
 Faixa etária dos empregados(as):
 Abaixo de 30 anos  232        268
 De 30 até 45 anos (exclusive)  4.034        4.300
 Acima de 45 anos  1.591       1.286
Admissões durante o período  96        -
Mulheres que trabalham na empresa  997        996
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao nº total de mulheres  1,0        0,9
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao nº total de gerentes  6,4        5,7
Negros(as) e pardos(as) que trabalham na empresa  490        490
% de cargos gerenciais ocupados por negros(as) em relação ao nº total de negros  0,8        0,6
% de cargos gerenciais ocupados por negros(as) em relação ao nº total de gerentes  2,5        1,9
Portadores(as) de defi ciência ou necessidades especiais (Instituições e empregados)  298        278
Dependentes  13.676        13.804
Bolsistas  27        667
Estagiários(as)  778        132
Contratados(as) e terceirizados(as) - postos de serviços  1.696        1.497

6 - INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL  
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa  24,3        24,9
Acidentes de trabalho  114        123
Nos processos de gestão da empresa os órgãos de decisão em 2002 e 2001 foram:
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram defi nidos:         pela direção e gerências
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram defi nidos:         pela direção e gerências
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna do(as) trabalhadores(as), a empresa:        incentiva e segue a OIT
A previdência privada contempla:         todos os empregados
A participação nos lucros ou resultados contempla:         todos os empregados
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:        são sugeridos
Quanto à participação dos empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa:         apóia, organiza e incentiva
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):                    na empresa       no Procon          na Justiça              na empresa       no Procon            na Justiça
                                   ND                   ND                    ND                           ND                   ND                      ND
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:                     na empresa      no Procon          na Justiça             na empresa        no Procon           na Justiça
                                   ND                   ND                    ND                           ND                   ND                      ND
Distribuição do Valor Adicionado:  Financiadores   Pessoal   Governo   Acionistas  Financiadores   Pessoal   Governo   Acionistas
  37%   19%   60%   -16%  12%   15%   52%   21% 
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Thanks

We are most grateful to the members of our Board of Directors and of our Audit Committee 

for their support on the discussion and decision of the Company’s 

most important matters and to our staff for their dedication and diligence. 

We would also like to thank all those who have directly contributed 

to the accomplishment of COPEL’s mission.
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  ATIVO Companhia Consolidado

  2002 2001 2002 2001

   Reclassifi cado Reclassifi cado

Circulante

 Disponibilidades  85.152  103.430  199.919  165.578

 Consumidores e revendedores  -  -  552.854  590.891

 Provisão para créditos de liquidação duvidosa  -  -  (36.534)  (4.369)

 Outras contas a receber, líquidas  54.016  37.130  7.969  26.243

 Serviços em curso  1.252  1.069  9.503  10.993

 Repasse CRC ao Governo do Estado do Paraná  -  -  43.305  36.266

 Tributos e contribuições sociais a compensar  22.291  6.447  159.853  14.397

 Almoxarifado  -  -  20.686  18.686

 Diferimento de custos tarifários  -  -  46.030  90.890

 Pagamentos antecipados e outros créditos, líquidos  1.530  130  27.674  14.727

   164.241  148.206  1.031.259  964.302

Realizável a Longo Prazo

 Consumidores e revendedores  -  -  34.752  25.598

 Repasse CRC ao Governo do Estado do Paraná  -  -  866.077  700.757

 Tributos e contribuições sociais  105.879  92.459  561.057  303.749

 Depósitos judiciais  68.758  29.804  95.559  46.570

 Coligadas e controladas  1.350.711  744.139  36.624  40.852

 Diferimento de custos tarifários  -  -  38.102  212.077

 Outros ativos realizáveis a longo prazo  2.859  3.270  52.006  57.641

   1.528.207  869.672  1.684.177  1.387.244

Permanente

 Investimentos  4.705.770  5.004.970  497.579  443.418

 Imobilizado

  Em serviço  -  -  5.463.273  5.487.623

  Em curso  -  -  504.303  445.395

 ( - ) Obrigações especiais  -  -  (633.414)  (599.417)

   -  -  5.334.162 5.333.601 

   4.705.770  5.004.970  5.831.741  5.777.019

Total do Ativo  6.398.218  6.022.848  8.547.177  8.128.565

          
ASSETS Company Consolidated

  2002 2001 2002 2001

   Reclassifi ed Reclassifi ed

Current assets     

 Cash and banks  85,152 103,430 199,919 165,578 

  Accounts receivable  -  -   552,854  590,891 

  Allowance for doubtful accounts                           -  - (36,534) (4,369)

  Other receivables, net                 54,016 37,130 7,969 26,243 

  Services in progress                   1,252 1,069 9,503 10,993 

  Recoverable rate defi cit (CRC)                           - -  43,305 36,266 

  Recoverable income and social contribution taxes                  22,291 6,447 159,853 14,397 

  Materials and supplies                           -   -  20,686 18,686 

  Tariff cost deferral                           - -  46,030  90,890 

  Prepaid expenses and other receivables, net                   1,530 130 27,674  14,727 

   164,241 148,206 1,031,259 964,302 

Noncurrent assets      

 Accounts receivable                           - - 34,752 25,598 

  Recoverable rate defi cit (CRC)                           -  -  866,077 700,757 

  Deferred income and social contribution taxes               105,879 92,459 561,057  303,749 

  Escrow deposits                 68,758 29,804 95,559 46,570 

  Subsidiaries and affi liated companies            1,350,711  744,139 36,624 40,852 

  Tariff cost deferral                           - -  38,102 212,077 

  Other noncurrent assets                   2,859  3,270 52,006 57,641 

   1,528,207 869,672  1,684,177  1,387,244 

 Permanent assets      

 Investments            4,705,770 5,004,970  497,579 443,418 

  Property, plant and equipment      

   In service                           - -  5,463,273 5,487,623 

   Construction in progress                           - - 504,303 445,395 

  ( - ) Special liabilities                           -  -  (633,414) (599,417)

                           -  -  5,334,162 5,333,601 

    4,705,770 5,004,970  5,831,741 5,777,019 

       

 Total assets            6,398,218 6,022,848 8,547,177 8,128,565

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
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BALANÇO PATRIMONIAL 
Em 31 de dezembro de 2002 e de 2001

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

BALANCE SHEETS
As of December 31, 2002 and 2001

(In thousands of Brazilian reais - R$)

 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY Company Consolidated

  2002 2001 2002 2001

   Reclassifi ed Reclassifi ed

Current liabilities     

 Loans and fi nancing                 17,829 163,629  142,978 290,182 

  Debentures                 55,161  -  55,161 - 

  Suppliers                      364 478  248,882 270,844 

  Income and social contribution taxes                 47,450 34,949 160,618 157,640 

  Interest on capital                      643 56,080 643 56,080 

  Accrued payroll costs                      191  3,043 45,129 62,031 

  Regulatory charges                           -  -  39,279 33,786 

  Post-employment benefi ts                           -   -   67,445  38,147 

  Consumers and other payables                      138  79  34,614 31,936 

    121,776 258,258  794,749 940,646 

Long-term liabilities      

 Loans and fi nancing 744,239 493,107 1,442,471 1,154,454 

  Debentures               573,683  - 573,683 - 

  Suppliers                           - - 6,326 - 

  Post-employment benefi ts                           - - 595,905 635,865 

  Income and social contribution taxes                           - - 12,955 - 

 Reserve for contingencies               232,446 226,086 392,041 348,379 

  Other payables                           - - 2,973 3,824 

            1,550,368 719,193 3,026,354 2,142,522 

   

      

Shareholders’ equity      

 Capital stock            2,900,000 1,620,247 2,900,000 1,620,247 

  Capital reserves               817,288 1,548,328 817,288 1,548,328 

  Income reserves            1,008,786 1,876,822 1,008,786 1,876,822 

    4,726,074 5,045,397 4,726,074 5,045,397 

       

 Total liabilities and shareholders’ equity            6,398,218 6,022,848 8,547,177 8,128,565 

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.

PASSIVO Companhia  Consolidado

  2002  2001  2002  2001

   Reclassifi cado  Reclassifi cado

Circulante

 Empréstimos e fi nanciamentos  17.829  163.629  142.978  290.182

 Debêntures  55.161  -  55.161 -

 Fornecedores  364  478  248.882  270.844

 Tributos e contribuições sociais  47.450  34.949  160.618  157.640

 Juros sobre o capital próprio  643  56.080  643  56.080

 Folha de pagamento e provisões trabalhistas  191  3.043  45.129  62.031

 Taxas regulamentares  -  -  39.279  33.786

 Benefício pós-emprego  -  -  67.445  38.147

 Consumidores e outras contas a pagar  138  79  34.614  31.936

   121.776  258.258  794.749  940.646

Exigível a Longo Prazo

 Empréstimos e fi nanciamentos  744.239  493.107  1.442.471  1.154.454

 Debêntures  573.683  -  573.683 -

 Fornecedores  -  -  6.326 -

 Benefício pós-emprego  -  -  595.905  635.865

 Tributos e contribuições sociais  -  -  12.955 -

 Provisões para contingências  232.446  226.086  392.041  348.379

 Outras contas a pagar  -  -  2.973  3.824

   1.550.368  719.193  3.026.354  2.142.522

Patrimônio Líquido

 Capital social  2.900.000  1.620.247  2.900.000  1.620.247

 Reservas de capital  817.288  1.548.328  817.288  1.548.328

 Reservas de lucros  1.008.786  1.876.822  1.008.786  1.876.822

   4.726.074  5.045.397  4.726.074  5.045.397

Total do Passivo  6.398.218  6.022.848  8.547.177  8.128.565

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2002 e de 2001

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

 Companhia  Consolidado
  2002  2001  2002  2001
   Reclassifi cado  Reclassifi cado
Receita Operacional
 Fornecimento de energia elétrica  -  1.282.534  3.328.512  2.740.485
 Suprimento de energia elétrica  -  33.505  193.622  179.844
 Receita pela disponibilidade da rede  -  27.173  147.875  52.103
 Receita de telecomunicações  -  14.989  32.655  33.942
 Outras receitas operacionais  -  36.592  59.659  71.737
   -  1.394.793  3.762.323  3.078.111

Deduções da Receita Operacional  -  (371.317)  (1.093.772)  (816.209)

Receita Operacional Líquida  -  1.023.476  2.668.551  2.261.902

Despesas Operacionais
 Pessoal  3.342  163.882  362.368  375.659
 Planos previdenciário e assistencial  -  15.281  88.420  34.491
 Material  3  19.971  160.475  45.642
 Serviços de terceiros  4.233  64.496  185.796  137.747
 Energia elétrica comprada para revenda  -  152.437  799.287  350.266
 Transporte de energia elétrica comprada  -  6.794  14.625  13.970
 Encargos de uso do sistema de transmissão  -  59.529  148.763 100.894
 Depreciação e amortização  -  132.536  282.390  284.466
 Taxas regulamentares  -  64.747 172.954  165.909
 Outras receitas e despesas operacionais  1.695  39.459  138.029  78.212
   9.273  719.132  2.353.107  1.587.256

Resultado das Atividades  (9.273)  304.344  315.444  674.646

Resultado da Equivalência Patrimonial  (101.517)  278.976  (29.522)  26.722

Resultado Financeiro
 Receitas fi nanceiras  40.698  122.894  349.330  217.469
 Despesas fi nanceiras  (31.660)  (205.861)  (768.615)  (291.199)
   9.038  (82.967)  (419.285)  (73.730)

Lucro (Prejuízo) Operacional  (101.752)  500.353  (133.363)  627.638
 Resultado não operacional  (27)  (8.270)  (22.411)  (5.805)

Lucro (Prejuízo) antes da Tributação e Item Extraordinário  (101.779)  492.083  (155.774)  621.833
 Imposto de Renda  (9.466)  (10.246)  25.558  (102.025)
 Contribuição social  (3.362)  (6.527) 15.609  (44.498)
   (12.828)  (16.773)  41.167  (146.523)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício antes do Item Extraordinário  (114.607)  475.310  (114.607)  475.310

Lucro Líquido (Prejuízo) por Lote de Mil Ações
antes do Item Extraordinário - R$  (0,4188)  1,7369  (0,4188)  1,7369

 Item extraordinário, líquido dos efeitos fi scais (Nota 12)  (58.421)  -  (205.412)  -
 Equivalência patrimonial - item extraordinário  (146.991)  -  -  -
   (205.412)  -  (205.412)  -

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício após Item
Extraordinário  (320.019)  475.310  (320.019)  475.310

Lucro Líquido (Prejuízo) por Lote de Mil Ações
após Item Extraordinário - R$  (1,1694)  1,7369  (1,1694)  1,7369

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

STATEMENTS OF INCOME
For the years ended December 31, 2002 and 2001

(Amounts in thousands of Brazilian reais - R$)
       
 
 Company Consolidated
  2002 2001 2002 2001
   Reclassifi ed Reclassifi ed
Operating revenues     
 Electricity sales to fi nal customers                           -  1,282,534  3,328,512  2,740,485 
  Electricity sales to distributors                           - 33,505 193,622 179,844 
  Use of transmission plant                           - 27,173 147,875 52,103 
  Revenues from telecommunications                           -  14,989 32,655 33,942 
  Other revenues                           -  36,592 59,659 71,737 
                           -   1,394,793 3,762,323  3,078,111 

Deductions from operating revenues                           -  (371,317)          (1,093,772) (816,209)

Net operating revenues                           -  1,023,476           2,668,551  2,261,902 

Operating expenses      
 Personnel                   3,342 163,882 362,368  375,659 
  Pension and assistance plans                           - 15,281 88,420 34,491 
  Materials and supplies                          3 19,971 160,475 45,642 
  Outside services                   4,233 64,496 185,796 137,747 
  Electricity purchased for resale                           -  152,437 799,287 350,266 
  Transmission of electricity purchased                           -  6,794 14,625 13,970 
  Use of transmission system                           - 59,529 148,763 100,894 
  Depreciation and amortization                           -  132,536 282,390  284,466 
  Regulatory charges                           - 64,747 172,954  165,909 
  Other income and expenses                   1,695 39,459 138,029 78,212 
                   9,273  719,132  2,353,107  1,587,256 

Gross profi t from energy services                  (9,273) 304,344 315,444 674,646  
Equity in results of investees              (101,517) 278,976 (29,522) 26,722 

Financial income (expenses)      
 Financial income                  40,698 122,894 349,330 217,469 
  Financial expenses                (31,660)  (205,861) (768,615) (291,199)
                   9,038  (82,967)  (419,285) (73,730) 
Income (loss) from operations              (101,752) 500,353 (133,363)  627,638 
  Nonoperating expenses, net                       (27) (8,270) (22,411) (5,805)

Income (loss) before taxes and extraordinary item              (101,779) 492,083 (155,774) 621,833 
 Income tax                  (9,466) (10,246) 25,558 (102,025)
  Social contribution tax                  (3,362) (6,527) 15,609 (44,498)
                (12,828) (16,773)  41,167 (146,523)

Income (loss) before extraordinary item              (114,607) 475,310 (114,607)  475,310 

Earnings (loss) per thousand outstanding shares      
before extraordinary item                (0.4188) 1.7369 (0.4188) 1.7369 

 Extraordinary item, net of tax effects (Note 12)                (58,421) - (205,412) - 
  Equity in results of investees - extraordinary item              (146,991) - - - 
              (205,412) - (205,412) - 

Income (loss) after extraordinary item              (320,019) 475,310 (320,019) 475,310 

Earnings (loss) per thousand outstanding shares      
after extraordinary item                (1.1694)  1.7369  (1.1694) 1.7369 

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
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   Capital  Reservas  Reservas  Lucros
   social  de capital  de lucros  acumulados  Total

Saldo em 31 de dezembro de 2000  1.620.247  1.546.446  1.731.461  -  4.898.154

Plano assistencial - Deliberação CVM nº 371 (Nota 22) -  -  -  (159.949)  (159.949)

Incentivos fi scais  -  1.882  -  -  1.882

Lucro líquido do exercício  -  -  -  475.310  475.310

Destinação proposta à A.G.O.:

 Reserva legal  -  -  23.766  (23.766)  -

 Juros sobre o capital próprio  -  -  -  (170.000)  (170.000)

 Reserva para investimentos  -  -  121.595  (121.595)  -

Saldo em 31 de dezembro de 2001  1.620.247  1.548.328  1.876.822  -  5.045.397

Aumento de capital social  1.279.753  (731.736)  (548.017)  -  -

Doações e subvenções para investimento  -  696  -  -  696

Prejuízo do exercício  -  -  -  (320.019)  (320.019)

Destinação proposta à A.G.O.:

 Absorção do prejuízo do exercício  -  -  (320.019)  320.019  -

Saldo em 31 de dezembro de 2002  2.900.000  817.288  1.008.786  -  4.726.074

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 

   Capital Capital Income Retained  
   stock reserves reserves earnings Total

Balances as of December 31, 2000        1,620,247 1,546,446   1,731,461  - 4,898,154 

Assistance agreement - CVM Resol. No. 371 (Note 22)                     -  -  - (159,949) (159,949)

Tax incentives                     -  1,882 -  -    1,882 

Net income for the year                     -   - - 475,310 475,310 

Proposed allocation of net income:      

 Legal reserve                     -  - 23,766 (23,766) -   

 Interest on capital                     - - - (170,000) (170,000)

 Investment reserve                     - - 121,595 (121,595) -   

Balances as of December 31, 2001        1,620,247   1,548,328 1,876,822  -  5,045,397 

Capital increase        1,279,753  (731,736) (548,017) -    -

Donations and investment grants                     - 696 -    -                  696 

Net loss for the yeat                     -   -  - (320,019) (320,019)

Proposed allocation of net loss:      

 Absorption of loss                     -  - (320,019) 320,019  -   

Balances as of December 31, 2002        2,900,000 817,288  1,008,786  - 4,726,074 

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2002 e de 2001

( Valores expressos em milhares de reais - R$ )

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
For the years ended December 31, 2002 and 2001

(Amounts in thousands of Brazilian reais - R$)
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2002 e de 2001

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

 Companhia  Consolidado
  2002  2001  2002  2001
ORIGENS    Reclassifi cado   Reclassifi cado
Das operações:
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício - após item extraordinário  (320.019)  475.310  (320.019)  475.310

 Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido:
  Depreciação e amortização  -  132.536  282.390  284.466
  Variações monetárias de longo prazo - líquidas  (6.446)  85.693  256.426  46.621
  Equivalência patrimonial  248.508  (278.976)  29.522  (26.722)
  Imposto de Renda e contribuição social diferidos  (13.421)  (16.042)  (111.112)  (75.263)
  Provisões no exigível a longo prazo - fornecedores de energia elétrica  -  -  37.563  -
  Provisões no exigível a longo prazo - benefícios pós-emprego  -  -  73.440  -
  Provisões no exigível a longo prazo - contingências trabalhistas  4.165  6.514  27.728  10.965
  Provisões no exigível a longo prazo - contingências fi scais  -  55.765  3.795  69.426
  Baixa de custos tarifários diferidos - “Parcela A” - item extraordinário (Nota 12)  84.669  -  302.967  - 
  Baixas de depósitos judiciais e outros realizáveis  -  6.432  9.446  7.612
  Baixas de investimentos  -  485  58  9.018
  Amortização de ágio em investimentos  -  2.404  4.808  4.808
  Baixas de imobilizado em serviço  -  6.404  20.380  14.917
  Ganho na alienação de investimentos - Machadinho Energética S.A.  -  (5.160)  -  (5.160)
   (2.544)  471.365  617.392  815.998

De terceiros:
 Empréstimos e fi nanciamentos  -  63.929  6.370  64.171
 Debêntures  500.000  -  500.000  -
 Contribuições do consumidor  -  13.550  33.997  31.715
 Resgate de depósitos judiciais  -  7.113  -  7.113
 Alienação de investimentos - Machadinho Energética S.A.  -  22.830  -  22.830
 Dividendos a receber  51.949  36.258  7.323  7.875
 Doações e subvenções recebidas  696  -  696  -
 Realizáveis a longo prazo transferidos para o circulante:
  Repasse CRC ao Governo do Estado do Paraná  -  6.247  17.107  12.875
  Diferimento de custos tarifários  -  -  18.293  -
  Parcelamento de débitos de prefeituras  -  -  22.299  -
  Contratos de mútuo  10.676  8.691  10.676  8.691
  Outros ativos  3.923  1.921  4.164  1.921
   567.244  160.539  620.925  157.191

TOTAL DAS ORIGENS  564.700  631.904  1.238.317  973.189

APLICAÇÕES
 No realizável a longo prazo:
  Consumidores e revendedores  -  -  30.325  25.598
  Contratos de mútuo  -  24.765  -  24.765
  Tributos e contribuições sociais diferidos e a compensar  -  5.938  133.242  12.585
  Depósitos judiciais  36.760  4.582  63.569  7.936
  Efeitos da versão do patrimônio às subsidiárias integrais  -  60.960  -  -
  Coligadas e controladas  364.659  282.034  -  -
  Diferimento de custos tarifários  -  -  54.386  212.077
  Diferimento de custos tarifários - reclassifi cado do circulante  -  -  90.890  -
  Outros ativos realizáveis a longo prazo  3.512  -  3.757  -

 Em investimentos - líquidas dos bens destinados a uso futuro  1.257  36.347  95.798  105.715

 No imobilizado - líquidas das provisões ativadas  -  176.952  303.642  339.315

 Exigíveis a longo prazo transferidos para o circulante:
  Empréstimos e fi nanciamentos  5.995  69.038  103.256  128.199
  Fornecedores  -  -  32.002  -
  Benefícios pós-emprego  -  8.637  113.400  18.988
  Tributos, contribuições sociais e outras contas a pagar  -  869  808  11.258
  Contingências judiciais - líquidas dos depósitos  -  14.635  345  1.366
  Consumidores - pré-venda de energia  -  6.655  43  11.187

 Acionistas - remuneração do capital próprio  -  170.000  -  170.000

TOTAL DAS APLICAÇÕES  412.183  861.412  1.025.463  1.068.989

Aumento (redução) do capital circulante líquido  152.517  (229.508)  212.854  (95.800)
Representado por:
  Ativo circulante  164.241  148.206  1.031.259  964.302
  Passivo circulante  (121.776)  (258.258)  (794.749)  (940.646)
   42.465  (110.052)  236.510  23.656

  Menos - capital circulante líquido inicial  (110.052)  119.456  23.656  119.456

Aumento (redução) do capital circulante líquido  152.517  (229.508)  212.854  (95.800)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

STATEMENTS OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION
 For the years ended December 31, 2002 and 2001 

 (Amounts in thousands of Brazilian reais - R$)      
  

 Company  Consolidated
  2002 2001 2002 2001
SOURCE OF FUNDS  Reclassifi ed  Reclassifi ed
From operations:     
 Net income (loss) - after extraordinary item      (320,019)      475,310 (320,019) 475,310 

 Items not affecting working capital:      
  Depreciation and amortization                   -       132,536 282,390  284,466 
            Long-term monetary and exchange variations, net          (6,446) 85,693 256,426  46,621 
            Equity in results of investees  248,508  (278,976) 29,522  (26,722)
            Deferred income and social contribution taxes        (13,421) (16,042) (111,112) (75,263)
            Provisions for long-term liabilities - electricity suppliers                   -                   -  37,563                   - 
            Provisions for long-term liabilities - post-employment benefi ts                   -                   - 73,440                   - 
            Provisions for long-term liabilities - labor contingencies           4,165           6,514 27,728         10,965 
            Provisions for long-term liabilities - tax contingencies                   -         55,765 3,795         69,426 
            Write-off of deferred tariff costs  - “Portion A” - extraordinary item (Note 12)         84,669                   - 302,967                   - 
            Write-off of escrow deposits and others                    -           6,432 9,446           7,612 
            Sale of investments                   -              485 58           9,018 
            Amortization of goodwill on investments                    -           2,404  4,808           4,808 
            Disposal of property, plant and equipment in service                   -           6,404  20,380  14,917 
           Gain on sale of investments - Machadinho Energética S.A.                   -          (5,160) -  (5,160)
           (2,544)      471,365 617,392       815,998 

From third parties:      
 Loans and fi nancing                   -         63,929 6,370  64,171 
 Debentures       500,000                   - 500,000                   - 
        Consumer contributions                    -         13,550 33,997  31,715 
        Release of escrow deposits                   -           7,113 -  7,113 
        Sale of investments - Machadinho Energética S.A.                   -         22,830 -         22,830 
        Dividends receivable         51,949         36,258 7,323           7,875 
        Donations and investment grants received               696                   -  696                   - 
        Transfer from noncurrent to current assets:      
  Recoverable rate defi cit (CRC)                   -           6,247 17,107  12,875 
  Tariff cost deferral                   -                   - 18,293                   - 
            Municipal government debt installment plan                   -                   - 22,299                   - 
            Loan agreements         10,676           8,691 10,676           8,691 
            Other assets           3,923           1,921 4,164           1,921 
        567,244       160,539 620,925       157,191 

TOTAL  SOURCES  564,700  631,904 1,238,317  973,189 

USE OF FUNDS      
 In noncurrent assets:      
  Accounts receivable                   -                   - 30,325         25,598  
  Loan agreements                   -         24,765 -  24,765  
  Deferred income and social contributions taxes                     -           5,938 133,242  12,585  
  Escrow deposits         36,760           4,582 63,569  7,936  
  Effects of transfer of assets to wholly-owned subsidiaries                   -         60,960 -                   -  
  Subsidiaries and affi liated companies       364,659       282,034 -                   -  
  Tariff cost deferral                   -                   -  54,386       212,077  
  Tariff cost deferral - reclassifi ed from current assets                   -                   - 90,890                   -  
  Other noncurrent assets           3,512                   - 3,757                   -  

 In investments - net of assets for future use           1,257         36,347 95,798  105,715  

 In property, plant and equipment - net of asset provisions                   -       176,952 303,642  339,315  

 Transfers from long-term to current liabilities:      
  Loans and fi nancing           5,995         69,038  103,256  128,199  
  Suppliers                   -                   -  32,002                   -  
  Post-employment benefi ts                   -           8,637 113,400  18,988  
  Taxes and other payables                   -              869 808  11,258  
  Reserve for contingencies - net of deposits                   -         14,635 345  1,366  
  Advance billings of electric power and other                   -           6,655 43  11,187  

Interest on capital                   -       170,000  -       170,000  

TOTAL USES        412,183       861,412 1,025,463    1,068,989  

Increase (decrease) in working capital  152,517      (229,508) 212,854  (95,800) 
Represented by:      
 Current assets       164,241  148,206  1,031,259  964,302  
 Current liabilities  (121,776) (258,258) (794,749) (940,646) 
   42,465      (110,052)  236,510  23,656  

 Less - beginning working capital  (110,052) 119,456 23,656  119,456  

Increase (decrease) in working capital  152,517      (229,508)  212,854  (95,800) 
   

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.

af_Demonstrações_A3.id   5 10/27/03, 4:33:12 PM



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 2002

FINANCIAL STATEMENTS 2002

(C
on

ve
ni

en
ce

 T
ra

ns
la

tio
n 

in
to

 E
ng

lis
h 

fro
m

 th
e 

O
rig

in
al

 P
re

vi
ou

sly
 Is

su
ed

 in
 Po

rt
ug

ue
se

)
11

12

STATEMENTS OF CASH FLOWS 

For the years ended December 31, 2002 and 2001 

(In thousands of Brazilian reais - R$) 
       
      
       
      
     Company   Consolidated
   2002 2001 2002 2001 
    Reclassifi ed  Reclassifi ed 
       

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES      
 Net income (loss) - after extraordinary item  (320,019) 475,310  (320,019)               475,310  
       
 Items not affecting cash:      
  Allowance for doubtful accounts  -  3,650  72,440  11,297  
  Depreciation and amortization  -           132,536  282,390  284,466
  Long-term monetary and exchange variations  (6,446) 85,693  256,426  46,621  
  Equity in results of investees  248,508  (278,976) 29,522  (26,722) 
  Deferred income and social contribution taxes  (13,421) (16,042) (111,112) (75,263) 
  Provisions for long-term liabilities - electricity suppliers  -  -  37,563  -  
  Provisions for long-term liabilities - post-employment benefi ts  -  -  73,440  -  
         Provisions for long-term liabilities - labor contingencies  4,165  6,514  27,728  10,965  
  Provisions for long-term liabilities - tax contingencies  - 55,765  3,795  69,426   
  Write-off of deferred tariff costs - “Portion A” - extraordinary item (Note 12)  84,669  -  302,967  -  
  Write-off of escrow deposits and others  -  6,432  9,446  7,612  
  Sale of investments  -  485  58  9,018  
  Amortization of goodwill on investments  -  2,404  4,808  4,808  
  Disposal of property, plant and equipment in service  -  6,404  20,380   14,917  
  Gain on sale of investments - Machadinho Energética S.A.  -  (5,160) -  (5,160) 
   317,475  (295) 1,009,851  351,985  
       
 Changes in current assets      
  Accounts receivable  -  440,755  20,061  (153,414) 
  Other receivables, net  (16,886) (16,107) 18,274  (5,220) 
  Services in progress  (183) 5,347  1,490  (4,577) 
  Recoverable rate defi cit (CRC)  -  17,750  10,068  (11,888) 
  Recoverable income and social contribution taxes  (15,844) 24,820  (145,456) 16,870  
  Materials and supplies  -  14,315  (2,000) (4,371) 
  Tariff cost deferral  -  -  (27,737) (90,890) 
  Prepaid expenses and other receivables, net  13,199  33,657  1,893  19,060  
   (19,714) 520,537  (123,407) (234,430) 

 Changes in current liabilities      
  Suppliers  (114) (84,504) (53,964) 185,862  
  Income and social contribution taxes  12,501  (11,049) 2,978  112,511  
  Accrued payroll costs  (2,852) (53,707) (16,902) 5,281  
  Regulatory charges  -  (37,509) 4,685  (14,981) 
  Post-employment benefi ts  -  (30,286) (84,102) (2,490) 
  Consumers and other payables  59  (59,488) 2,290  (18,894) 
   9,594  (276,543) (145,015) 267,289  
       
 Changes in noncurrent assets      
  Accounts receivable  -  -  (30,325) (25,598) 
  Loan agreements  -  (24,765) -  (24,765) 
  Deferred income and social contribution taxes  -  (5,938) (133,242) (12,585) 
  Escrow deposits  (36,760) (4,582) (63,569) (7,936) 
  Effects of transfer of assets to wholly-owned subsidiaries  -  (60,960) -  -  
  Subsidiaries and affi liated companies  (364,659) (282,034) -  -  
  Tariff cost deferral  -  -  (54,386) (212,077) 
  Other noncurrent assets  (3,512) -  (3,757) -  
   (404,931) (378,279) (285,279) (282,961) 
       

Total (used) provided by operating activities  (417,595) 340,730  136,131  577,193  
       

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2002 e de 2001

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

        
    Companhia  Consolidado
   2002  2001  2002  2001
    Reclassifi cado   Reclassifi cado

ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício - após item extraordinário  (320.019)  475.310  (320.019)  475.310

 Despesas (receitas) que não afetam o caixa:
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa  -  3.650  72.440  11.297
  Depreciação e amortização  -  132.536  282.390  284.466
  Variações monetárias de longo prazo - líquidas  (6.446)  85.693  256.426  46.621
  Equivalência patrimonial  248.508  (278.976)  29.522  (26.722)
  Imposto de Renda e contribuição social diferidos  (13.421)  (16.042)  (111.112)  (75.263)
  Provisões no exigível a longo prazo - fornecedores de energia elétrica  -  -  37.563  -
  Provisões no exigível a longo prazo - benefícios pós-emprego  -  -  73.440  -
  Provisões no exigível a longo prazo - contingências trabalhistas  4.165  6.514  27.728  10.965
  Provisões no exigível a longo prazo - contingências fi scais  -  55.765  3.795  69.426
  Baixas de custos tarifários diferidos da “Parcela A” - item extraordinário (Nota 12)  84.669  -  302.967  -
  Baixas de depósitos judiciais e outros realizáveis  -  6.432  9.446  7.612
  Baixas de investimentos  -  485  58  9.018
  Amortização de ágio em investimentos  -  2.404  4.808  4.808
  Baixas de imobilizado em serviço  -  6.404  20.380  14.917
  Ganho na alienação de investimentos - Machadinho Energética S.A.  -  (5.160)  -  (5.160)
   317.475  (295)  1.009.851  351.985

 Variações no ativo circulante
  Consumidores e revendedores  -  440.755  20.061  (153.414)
  Outras contas a receber - líquidas  (16.886)  (16.107)  18.274  (5.220)
  Serviços em curso  (183)  5.347  1.490  (4.577)
  Repasse CRC ao Governo do Estado do Paraná  -  17.750  10.068  (11.888)
  Tributos e contribuições sociais a compensar  (15.844)  24.820  (145.456)  16.870
  Almoxarifado  -  14.315  (2.000)  (4.371)
  Diferimento de custos tarifários  -  -  (27.737)  (90.890)
  Pagamentos antecipados e outros créditos - líquidos  13.199  33.657  1.893  19.060
   (19.714)  520.537  (123.407)  (234.430)

 Variações no passivo circulante
  Fornecedores  (114)  (84.504)  (53.964)  185.862
  Tributos e contribuições sociais  12.501  (11.049)  2.978  112.511
  Folha de pagamento e provisões trabalhistas  (2.852)  (53.707)  (16.902)  5.281
  Taxas regulamentares  -  (37.509)  4.685  (14.981)
  Benefícios pós-emprego  -  (30.286)  (84.102)  (2.490)
  Consumidores e outras contas a pagar  59  (59.488)  2.290  (18.894)
   9.594  (276.543)  (145.015)  267.289

 Aplicações no realizável a longo prazo
  Consumidores e revendedores  -  -  (30.325)  (25.598)
  Contratos de mútuo  -  (24.765)  -  (24.765)
  Tributos e contribuições sociais diferidos e a compensar  -  (5.938)  (133.242)  (12.585)
  Depósitos judiciais  (36.760)  (4.582)  (63.569)  (7.936)
  Efeitos da versão do patrimônio às subsidiárias integrais  -  (60.960)  -  -
  Coligadas e controladas  (364.659)  (282.034)  -  -
  Diferimento de custos tarifários  -  -  (54.386)  (212.077)
  Outros ativos realizáveis a longo prazo  (3.512)  -  (3.757)  -
   (404.931)  (378.279)  (285.279)  (282.961)

Total das Atividades Operacionais  (417.595)  340.730  136.131  577.193

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
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STATEMENTS OF CASH FLOWS
 

For the years ended December 31, 2002 and 2001 
(In thousands of Brazilian reais - R$) 

       
      
       
      
     Company   Consolidated
   2002 2001 2002 2001 
    Reclassifi ed  Reclassifi ed 
       

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES 
       
 Ownership interest - Dona Francisca Energética S.A.  -  -  (2,994) (1,309) 
 Ownership interest - Foz do Chopim Energética S.A.  -  (608) -  (2,504) 
 Ownership interest - UEG Araucária Ltda.  -  (29,943) (59,821) (65,281) 
 Ownership interest - Campos Novos Energia S.A.  -  -  (28,776) (9,725) 
 Ownership interest - Dominó Holdings S.A.  -  -  -  (14,757) 
 Ownership interest - other companies  (1,257) (5,796) (4,207) (12,139) 
 Sale of investments - Machadinho Energética S.A.  -  22,830  -  22,830  
 Dividends received  51,949  36,258  7,323  7,875  
 Used in property, plant and equipment - Salto Caxias power plant  -  (19,516) (5,083) (27,436) 
 Used in property, plant and equipment - other generation work  -  (5,241) (40,678) (27,202) 
 Used in property, plant and equipment - transmission work  -  (36,641) (51,199) (61,889) 
 Used in property, plant and equipment - distribution work  -  (101,965) (189,766) (189,880) 
 Used in property, plant and equipment - telecommunications and installation work in general  -  (13,589) (16,916) (32,908) 
 Consumer contributions  -  13,550  33,997  31,715  
 Donations and investment grants received  696  -  696  -  
 Release of escrow deposits  -  7,113  -  7,113  
       
Total (used) provided by investing activities  51,388  (133,548) (357,424) (375,497) 
       

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES      
       
 Loans and fi nancing  (151,795) (117,154) (244,090) (49,520) 
 Debentures  555,161  -  555,161  -  
 Interest on capital  (55,437) (210,684) (55,437) (210,684) 
       
Total (used) provided by fi nancing activities  347,929  (327,838) 255,634  (260,204) 
       

INCREASE (DECREASE) IN CASH  (18,278) (120,656) 34,341  (58,508) 
       
Cash at beginning of year  103,430  224,086  165,578  224,086  
       
Cash at end of year  85,152  103,430  199,919  165,578  
       

INCREASE (DECREASE) IN CASH  (18,278) (120,656) 34,341  (58,508) 
       

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2002 e de 2001

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

    Companhia   Consolidado
   2002  2001  2002  2001
    Reclassifi cado   Reclassifi cado

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

 Participações societárias - Dona Francisca Energética S.A.  -  -  (2.994)  (1.309)
 Participações societárias - Foz do Chopim Energética S.A.  -  (608)  -  (2.504)
 Participações societárias - UEG Araucária Ltda.  -  (29.943)  (59.821)  (65.281)
 Participações societárias - Campos Novos Energia S.A.  -  -  (28.776)  (9.725)
 Participações societárias - Dominó Holdings S.A.  -  -  -  (14.757)
 Participações societárias - outras companhias  (1.257)  (5.796)  (4.207)  (12.139)
 Alienação de investimentos - Machadinho Energética S.A.  -  22.830  -  22.830
 Recebimento de dividendos  51.949  36.258  7.323  7.875
 Aplicações no imobilizado - usina de Salto Caxias  -  (19.516)  (5.083)  (27.436)
 Aplicações no imobilizado - demais obras de geração  -  (5.241)  (40.678)  (27.202)
 Aplicações no imobilizado - obras de transmissão  -  (36.641)  (51.199)  (61.889)
 Aplicações no imobilizado - obras de distribuição  -  (101.965)  (189.766)  (189.880)
 Aplicações no imobilizado - obras de telecomunicações e instalações gerais  -  (13.589)  (16.916)  (32.908)
 Contribuições do consumidor  -  13.550  33.997  31.715
 Doações e subvenções recebidas 696  -  696  -
 Resgate de depósitos judiciais  -  7.113  -  7.113

Total das Atividades de Investimento  51.388  (133.548)  (357.424)  (375.497)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

 Empréstimos e fi nanciamentos  (151.795)  (117.154)  (244.090)  (49.520)
 Debêntures  555.161  -  555.161  -
 Juros sobre o capital próprio  (55.437)  (210.684)  (55.437)  (210.684)

Total das Atividades de Financiamento  347.929  (327.838)  255.634  (260.204)

TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA  (18.278)  (120.656)  34.341  (58.508)

Saldo inicial de caixa  103.430  224.086  165.578  224.086

Saldo fi nal de caixa  85.152  103.430  199.919  165.578

VARIAÇÃO NO CAIXA  (18.278)  (120.656)  34.341  (58.508)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

The accompanying notes are an integral part of these fi nancial statements.
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1. Contexto Operacional

A Companhia Paranaense de Energia – COPEL (COPEL ou Companhia) é uma sociedade por ações de capital aberto, de economia mista, controlada 
pelo Governo do Estado do Paraná, destinada, através de suas subsidiárias, a pesquisar, estudar, planejar, construir e explorar a produção, 
transformação, transporte, distribuição e comercialização de energia, em qualquer de suas formas, principalmente a elétrica, sendo tais atividades 
regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Adicionalmente, a COPEL está 
autorizada a participar de consórcios ou companhias, em conjunto com empresas privadas, com o objetivo de desenvolver atividades nas áreas 
de energia e de telecomunicações, observada a legislação aplicável.

As subsidiárias integrais da COPEL, companhias fechadas autorizadas a iniciar suas operações em 1º de julho de 2001, através da Resolução ANEEL 
nº 258/2001, são:

COPEL Geração S.A. – destinada a explorar o serviço de geração de energia, possui 18 usinas em operação, sendo 17 hidrelétricas e uma 
termelétrica, com capacidade instalada de 4.549,6 MW. Detém junto à ANEEL, as seguintes concessões, renováveis conforme a legislação 
vigente:

Usinas  Rio  Capacidade  Data da  Data de
   Instalada (MW) (**)  Concessão  Vencimento

Hidrelétricas
 Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia)  Iguaçu  1.676,00  25.05.1973  23.05.2023
 Gov. Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo)  Iguaçu  1.260,00 16.11.1979  15.11.2009
 Salto Caxias  Iguaçu  1.240,00  02.05.1980  04.05.2010
 Governador Parigot de Souza  Capivari  260,00  05.11.1971  07.07.2015
 Guaricana  Arraial  36,00  16.08.1976  15.08.2006
 Chaminé  São João  18,00  16.08.1976  15.08.2006
 Apucaraninha  Apucaraninha  10,00  14.10.1975  13.10.2005
 Mourão I  Mourão  8,20  27.01.1964  07.07.2015
 Derivação do Rio Jordão Jordão  6,50  14.11.1979  15.11.2009
 Marumbi  Ipiranga  4,80  14.03.1956  07.07.2015
 São Jorge  Pitangui/Tibagi  2,30  05.12.1974  04.12.2004
 Chopim I  Chopim  1,98  25.03.1964  07.07.2015
 Rio dos Patos  Rio dos Patos/Ivaí  1,72  15.02.1984  14.02.2014
 Cavernoso  Cavernoso/Iguaçu  1,30  08.01.1981  07.01.2011
 Salto do Vau  Palmital  0,94  27.01.1954  (*)
 Pitangui  Pitangui  0,87  05.12.1954  (*)
 Melissa  Melissa  1,00  08.10.1993  (*)
Termelétrica
 Figueira   20,00  27.03.1969  6.03.2019

 (*) Usinas com capacidade inferior a 1 MW é efetuado apenas registro na ANEEL.
 (**) Informações não auditadas.

COPEL Transmissão S.A. – tem como principal atividade a exploração dos serviços de transporte e transformação de energia elétrica, além de 
operar parte do sistema interligado nacional, localizado na região sul do país, para o Operador Nacional do Sistema – ONS. Detém concessão 
para transmissão de energia elétrica até o ano de 2015, contando com 124 subestações com tensões iguais e superiores a 69 kV e 6.772 km de 
linhas de transmissão;

COPEL Distribuição S.A. – destinada a explorar a distribuição e a comercialização de energia, em qualquer de suas formas, principalmente a 
elétrica, de combustíveis e de matérias-primas energéticas. Detém concessões, válidas até o ano de 2015, para a distribuição de energia elétrica 
em 392 dos 399 municípios do Estado do Paraná, atendendo a 98% dos consumidores do Estado, bem como ao município de Porto União/SC. 
Adicionalmente, atende a consumidores livres no Estado de São Paulo;

1. The Company and its operations

Companhia Paranaense de Energia – COPEL (“COPEL” or the “Company”) is a mixed-capital corporation controlled by the Paraná State Government. 
The Company’s principal business is the researching, planning, construction and operation of electricity generation plants and the transmission 
and distribution of electric energy in the State of Paraná. The National Electric Energy Agency – ANEEL, part of the Ministry of Mines and Energy, 
regulates its principal activities. In addition, Copel is authorized to participate in other companies, in the energy and telecommunications areas, 
in accordance with the applicable legislation.

The wholly-owned subsidiaries of COPEL, privately-held companies authorized by ANEEL Resolution No. 258/2001 to start their operations on 
July 1, 2001, are as follows: 

COPEL Geração S.A. – engaged in exploitation of energy generation service, it has 18 power plants in operation, of which 17 are hydroelectric 
plants and 1 is a thermoelectric plant, with installed capacity of 4,549.6 MW. The following concessions to provide public services for electric 
energy were granted to COPEL Geração S.A. by ANEEL, and they are renewable in compliance with the legislation in force:

Power plant River Installed Date concession Date of
     capacity (MW) (**) was issued expiration

Hydroelectric plants    
Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia) Iguaçu 1,676.00  05.25.1973  05.23.2023 
Gov. Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) Iguaçu 1,260.00  11.16.1979  11.15.2009 
Salto Caxias Iguaçu 1,240.00  05.02.1980  05.04.2010 
Governador Parigot de Souza Capivari 260.00  11.05.1971  07.07.2015 
Guaricana Arraial 36.00  08.16.1976  08.15.2006 
Chaminé São João 18.00  08.16.1976  08.15.2006 
Apucaraninha Apucaraninha 10.00  10.14.1975  10.13.2005 
Mourão I Mourão 8.20  01.27.1964  07.07.2015 
Derivação do Rio Jordão Jordão 6.50  11.14.1979  11.15.2009 
Marumbi Ipiranga 4.80  03.14.1956  07.07.2015 
São Jorge Pitangui/Tibagi 2.30  12.05.1974  12.04.2004 
Chopim I Chopim 1.98  03.25.1964  07.07.2015 
Rio dos Patos Rio dos Patos/Ivaí 1.72  02.15.1984  02.14.2014 
Cavernoso Cavernoso/Iguaçu 1.30  01.08.1981  01.07.2011 
Salto do Vau Palmital 0.94  01.27.1954  (*) 
Pitangui Pitangui 0.87  12.05.1954  (*) 
Melissa Melissa 1.00  10.08.1993  (*) 
Thermoelectric plant    
Figueira   20.00  03.27.1969  03.26.2019 

(*) Power plants with capacity lower than 1MW are only registered with ANEEL.    
(**) Unaudited.    

COPEL Transmissão S.A. – principally engaged in exploitation of transmission services and transformation of electric energy, in addition to 
operating part of the national interconnected system located in the South region of Brazil, to the National Electric System Operator – ONS. It 
transmits electricity under concession valid through 2015, and has 124 substations with voltages equal to or greater than 69 kV and 6,772 km of 
transmission lines;

COPEL Distribuição S.A. – engaged in exploitation of distribution and sale of any type of energy, specially electric energy, fuels and energetic 
raw materials. It distributes electricity under concession valid through 2015 in 392 of the 399 cities in the State of Paraná, serving 98% of consumers 
in the State, as well as the city of Porto União, State of Santa Catarina. Additionally, it serves independent consumers in the State of São Paulo;

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em 31 de dezembro de 2002 e de 2001

(Valores expressos em milhares de reais – R$)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31st 2002 and 2001
(In thousands of reais)
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COPEL Telecomunicações S.A. – destinada a explorar e prestar serviços de telecomunicações e de comunicações em geral, sob todas as formas 
legalmente permitidas, no âmbito do Estado do Paraná e em qualquer localidade onde houver interesse e possibilidade para a Companhia. Tem 
permissão para explorar o serviço de rede e circuito especializado, pelo prazo de 10 anos, renováveis por igual período, conforme Atos da ANATEL 
nº 61 e nº 62, de 23 de março de 1998, que foram transformados em serviço de interesse coletivo pelo Ato nº 4.500, de 20 de agosto de 1999;

COPEL Participações S.A. – tem por objeto social participar, acionariamente, de outras sociedades ou consórcios.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações fi nanceiras estão sendo apresentadas de acordo com as disposições das sociedades por ações, de acordo com as práticas 
contábeis emanadas pela legislação societária brasileira, conjugadas com a legislação específi ca da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL 
e regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários — CVM.

Algumas informações complementares em notas explicativas e quadros suplementares estão sendo apresentadas, em atendimento às instruções 
contidas no Ofício Circular nº 155/2003-SFF/ANEEL, de 24 de janeiro de 2003 e Ofício Circular/CVM/SEP/SNC/nº 01/2003, de 16 de janeiro de 
2003.

A ANEEL, através da Resolução nº 444, de 26 de outubro de 2001, promoveu a revisão das normas e procedimentos contidos no Plano de Contas 
do Serviço Público de Energia Elétrica, instituindo um documento denominado de Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, 
contendo o Plano de Contas, instruções contábeis e roteiro para divulgação de informações econômicas e fi nanceiras resultando em importantes 
alterações nas práticas contábeis e de divulgação, até então aplicáveis, às empresas do setor. As normas contidas no referido Manual são de 
aplicação compulsória a partir de 1º de janeiro de 2002.

Com o objetivo de adequar a apresentação das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas ao novo plano de contas e para sua melhor 
comparação, a Companhia procedeu algumas reclassifi cações nas demonstrações referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2001. 

Todos os quadros destas notas são apresentados em milhares de reais.

3. Demonstrações Financeiras Consolidadas

As demonstrações fi nanceiras consolidadas estão sendo apresentadas em conformidade com a Instrução CVM nº 247/1996 e contemplam as 
subsidiárias integrais COPEL Geração S.A., COPEL Transmissão S.A., COPEL Distribuição S.A., COPEL Telecomunicações S.A. e COPEL Participações S.A. 
O balanço patrimonial e a demonstração do resultado de cada subsidiária estão sendo apresentados na Nota 39.

Conforme autorização concedida pela CVM mediante o Ofício/CVM/SNC/nº 022/2003, a sociedade controlada Companhia Paranaense de Gás 
– Compagas não foi incluída nas demonstrações fi nanceiras consolidadas da Companhia, por não representar alteração relevante na unidade 
econômica consolidada.

Na consolidação das demonstrações fi nanceiras, foram eliminados os investimentos da Companhia no patrimônio líquido das subsidiárias, os 
saldos ativos e passivos e as receitas e despesas decorrentes de operações entre as companhias consolidadas, de forma que as demonstrações 
fi nanceiras consolidadas representem efetivamente os saldos e transações com terceiros.

Para fi ns de consolidação, a receita operacional da COPEL Participações, que se constitui de resultado da participação em outras sociedades, 
bem como as deduções da receita, foram reclassifi cadas para o resultado fi nanceiro, conforme estrutura do plano de contas da ANEEL, sendo a 
equivalência patrimonial demonstrada pelo líquido em linha destacada na demonstração do resultado.

Pelo fato das subsidiárias integrais terem entrado em operação no 2º semestre de 2001, para fi ns de adequada comparação entre os exercícios de 
2002 e 2001, devem ser consideradas apenas as demonstrações fi nanceiras consolidadas da Companhia.

4. Principais Práticas Contábeis

a) Aplicações fi nanceiras – Estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações fi nanceiras.

b) Consumidores e revendedores – Engloba o fornecimento e o suprimento de energia faturada e a estimativa de energia fornecida não faturada 
até o encerramento do balanço, contabilizado com base no regime de competência.

COPEL Telecomunicações S.A. – engaged in exploitation and provision of all types of telecommunications and communications services legally 
permitted, in the State of Paraná and any location the Company is interested in and capable of providing services. It is authorized to exploit the 
network and specialized circuit services for a 10-year period, renewable for an equal period, in accordance with ANATEL Acts No. 61 and 62 of 
March 23, 1998, which were changed into public interest service by Act No. 4,500 of August 20, 1999;

COPEL Participações S.A. – engaged in holding ownership interest in other companies or consortiums.

2. Presentation of Financial Statements

These fi nancial statements have been prepared in accordance with Brazilian corporate law, together with specifi c Regulations established by 
ANEEL and instructions of the Brazilian Securities Commission (CVM). 

Certain additional information in these notes is presented to comply with ANEEL Circular No. 155/2003, of January 24, 2003, and CVM Circular 
No. 01/2003, of January 16, 2003.

The National Electric Energy Agency – ANEEL, through Resolution No. 444, of October 26, 2001, reviewed the standards and procedures included 
in the Chart of Accounts for the Electric Energy Utilities, issuing a new document named Accounting Manual for the Electric Energy Public Service, 
including the Chart of Accounts, accounting instructions and guidelines for disclosure of economic and fi nancial information, which resulted in 
important changes in accounting and reporting practices applicable to the companies of the sector to that date. The application of the standards 
included in the aforementioned Manual is mandatory starting January 1, 2002.

With the purpose of conforming the presentation of the individual and consolidated fi nancial statements to the new chart of accounts and for a 
better comparability, the Company made certain reclassifi cations in the balance sheet as of December 31, 2001.

All tables included in these Notes are stated in thousands of Brazilian reais.

3. Consolidated Financial Statements

The consolidated fi nancial statements are presented in accordance with CVM Instruction No.  247/1996 and include the accounts of its wholly-
owned subsidiaries COPEL Geração S.A., COPEL Transmissão S.A., COPEL Distribuição S.A., COPEL Telecomunicações S.A. and COPEL Participações 
S.A. The balance sheet and statement of income of each subsidiary are presented in Note 39.

As authorized by CVM Circular No. 022/2003, the subsidiary Companhia Paranaense de Gás – Compagas was not included in the Company’s 
consolidated fi nancial statements, as its does not cause signifi cant changes in the Company’s consolidated fi nancial position. 

In the consolidation of the fi nancial statements, the Company’s investments in the subsidiaries shareholders’ equity, intercompany balances and 
transactions were eliminated, so that the consolidated fi nancial statements effectively represent balances and transactions with third parties.

For consolidation purposes, COPEL Participações operating revenue, arising from investments in other companies, as well as revenue deductions, 
were reclassifi ed to fi nancial income (expenses), in accordance with ANEEL chart of accounts, and equity in results of investees is stated at the net 
amount in a separate caption in the statement of income.

Since the start-up of the wholly-owned subsidiaries was in the second half of 2001, for purposes of better comparability between 2002 and 2001, 
only the consolidated fi nancial statements of the Company should be considered. 

4. Principal Accounting Practices

a) Temporary cash investments – Stated at cost, plus income earned to the balance sheet date.

b) Accounts receivable – Includes both amounts billed to customers and distributors and accrued revenue for unbilled energy supplied to 
customers as of the balance sheet date.
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c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Está reconhecida em valor considerado sufi ciente pela Administração para cobrir as perdas 
na realização de contas a receber de consumidores e de títulos a receber cuja recuperação é considerada improvável.

d) Materiais em estoque (inclusive do ativo imobilizado) – Os materiais no almoxarifado, classifi cados no ativo circulante, estão registrados 
ao custo médio de aquisição e aqueles destinados a investimentos classifi cados no ativo imobilizado, pelo custo de aquisição (os bens de massa 
são registrados pelo custo médio). Os valores contabilizados não excedem aos seus custos de reposição ou valores de realização.

e) Investimentos – As participações societárias permanentes em controladas e coligadas estão registradas pelo método da equivalência 
patrimonial. Os outros investimentos estão registrados pelo custo de aquisição, líquidos de provisão para perda, quando aplicável.

f) Imobilizado – Registrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, tomando-se por base os saldos 
contábeis registrados nas respectivas Unidades de Cadastro - UC, conforme determina a Portaria DNAEE nº 815, de 30 de novembro de 1994, 
complementada pela Resolução ANEEL nº 015, de 24 de dezembro de 1997. As taxas anuais de depreciação estão determinadas nas tabelas anexas 
às Resoluções ANEEL nº 02, de 24 de dezembro de 1997 e nº 44, de 17 de março de 1999 e apresentadas na Nota 16.

Os gastos de administração geral são apropriados, mensalmente, às imobilizações e demais ordens em curso. A alocação dos dispêndios diretos 
com pessoal mais serviços de terceiros é permitida com base em critérios adequadamente fundamentados.

Em função do disposto na Instrução Contábil 6.3.10 do Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, os juros, encargos 
fi nanceiros e variações monetárias, relativos aos fi nanciamentos obtidos de terceiros, efetivamente aplicados no imobilizado em curso, 
estão registrados neste subgrupo como custo. Em 2002, não houve apropriações de juros, encargos ou variações monetárias (R$ 4.614 mil no 
consolidado, em 2001).

Em atendimento à Instrução Contábil 6.3.23 do Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, as obrigações vinculadas à 
concessão, registradas nos livros em subgrupo específi co no passivo exigível a longo prazo, estão apresentadas como conta redutora do ativo 
imobilizado, uma vez que representa o saldo de valores e/ou bens recebidos de consumidores, da União e de outras fontes, para aplicação em 
investimentos vinculados à concessão.

g) Empréstimos e fi nanciamentos – Os empréstimos e fi nanciamentos são atualizados pelas variações monetárias e cambiais incorridas até a 
data do balanço, incluindo juros e demais encargos previstos contratualmente.

h) Imposto de Renda e contribuição social diferidos – É calculado com base nas alíquotas efetivas de Imposto de Renda e de contribuição 
social e reconhecido o diferimento em função das diferenças intertemporais e prejuízos fi scais.

i) Planos previdenciário e assistencial – Os custos associados aos planos previdenciário e assistencial junto à Fundação Copel são reconhecidos 
em conformidade com a Deliberação CVM nº 371, de 13 de dezembro de 2000, tendo sido adotado o critério de ajuste à conta de lucros 
acumulados.

j) Outros direitos e obrigações – Demais ativos e passivos circulantes e de longo prazo estão atualizados até a data do balanço, quando legal 
ou contratualmente exigidos.

k) Provisões para contingências – Estão registradas até a data do balanço pelo montante provável de perda, observada a natureza de cada 
contingência. Os fundamentos e a natureza das provisões estão descritos na Nota 22.

l) Valores especiais estimados – A preparação de demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas de contabilidade adotadas no Brasil 
requer que a Administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas 
e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações fi nanceiras. Os resultados fi nais dessas transações 
e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes, podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas 
relacionadas às demonstrações fi nanceiras referem-se ao registro dos efeitos decorrentes da provisão para créditos de liquidação duvidosa 
(Nota 8), provisões para contingências (Nota 22), transações de compra e venda de energia não disponibilizados pelo MAE (Nota 35) e efeitos 
oriundos do Acordo Geral do Setor Elétrico (Nota 5).

m) Apuração do resultado – As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

n) Prejuízo (Lucro) por Ação – Determinado com base na quantidade de ações do capital social integralizado em circulação na data do 
balanço.

c) Allowance for doubtful accounts – Recognized in an amount considered suffi cient to cover potential losses on the realization of receivables 
from consumers and receivables whose recovery is considered improbable. 

d) Materials and supplies (including those in property, plant and equipment) – Those classifi ed in current assets, are stated at average 
acquisition cost, and materials and supplies to be used in construction are included  in property, plant and equipment at acquisition cost (materials 
are stated at average cost). These amounts do not exceed their replacement or realizable values.

e) Investments – In subsidiaries and affi liated companies are accounted for under the equity method. Other investments are stated at cost, less 
allowance for loss when applicable.

f) Property, plant and equipment – Stated at acquisition or construction cost.  Depreciation is computed under the straight-line method, based 
on their respective Registration Units – UC, as required by DNAEE Ordinance No. 815, of November 30, 1994, and by ANEEL Resolution No.  015, of 
December 24, 1997. Annual depreciation rates were established by ANEEL Resolution No. 02, of December 24, 1997, and by ANEEL Resolution No. 
44, of March 17, 1999, as stated in Note 16.

General administrative expenses are monthly allocated to property, plant and equipment and other construction in progress. The allocation of 
direct costs with personnel and outside services is permitted based on properly established criteria.  

As provided in Accounting Instruction No. 6.3.10 of the Accounting Manual for Electric Energy Public Service, interest and other fi nancial 
charges and monetary variations, related to fi nancing obtained from third parties, effectively applied in construction in progress, are recorded 
in this caption as part of cost. In 2002, there was no allocation of interest and other fi nancial charges and monetary variations (R$ 4,614 for the 
consolidated in 2001).

As provided in Accounting Instruction No. 6.3.23 of the Accounting Manual for Electric Energy Public Service, obligations linked to the Electric 
Energy Public Service Concession, accounted for under a specifi c caption in long-term liabilities, are recorded as a reduction of property, plant 
and equipment, since they represent the balance of the amounts and/or assets received from consumers and the Federal Government, among 
others, for investments linked to the concession.

g) Loans and fi nancing – Updated for monetary and exchange variations to the balance sheet date, including interest and other charges 
established by contract.

h) Deferred income and social contribution taxes – Calculated at the applicable rates (in effect at the balance sheet date) and computed on 
temporary differences and tax losses.
 
i) Pension and assistance plans – The costs associated with Fundação COPEL’s pension and assistance plans are recognized in compliance with 
CVM Resolution No. 371 of December 13, 2000, and the criterion of adjustment to retained earnings was adopted.  

j) Other assets and liabilities – Other current and noncurrent assets and liabilities are restated to the balance sheet date, when legally or 
contractually required.

k) Reserve for contingencies – Recognized as of the balance sheet date at the probable loss amount, based on the nature of each contingency. 
The bases and nature of these reserves are described in Note 22.

l) Estimates – The preparation of fi nancial statements in accordance with Brazilian accounting practices requires management to make estimates 
and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities as of the balance 
sheet date, and the reported amounts of revenues and expenses for the reporting periods. Actual results from these transactions and information 
could differ from the estimates upon effective realization in subsequent periods. The principal estimates related to the fi nancial statements refer 
to the recording of effects arising from allowance for doubtful accounts (Note 8), reserve for contingencies (Note 22), transactions involving 
purchase and sale of energy not made available by MAE (Note 35), and the Overall Agreement for the Energy Sector (Note 5).

m) Income statement – Revenues and expenses are recognized on the accrual basis.

n) Loss (Earnings) per Share – Calculated based on the number of shares outstanding at the balance sheet date.
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5. Acordo Geral do Setor Elétrico

O Setor Elétrico Brasileiro foi submetido em 2001 a um Programa Emergencial de Redução de Consumo de Energia Elétrica. O Governo Federal 
criou a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica para administrar programas de ajuste de demanda, coordenar esforços para aumento da 
oferta de energia e implementar medidas de caráter emergencial durante o período do racionamento, que vigorou de 1º de junho de 2001 a 
28 de fevereiro de 2002.

Nesse período de excepcionalidade, a aplicação comercial das regras de mercado traria conseqüências irreparáveis aos agentes do mercado de 
energia elétrica, motivo pelo qual exigiu-se o esforço da sociedade, das autoridades governamentais, do Poder Concedente e de todos os agentes 
do Setor Elétrico Nacional.

Ao fi nal do ano de 2001, alcançou-se o Acordo Geral do Setor Elétrico (o “Acordo”) entre Geradoras, Distribuidoras e o Governo Federal, atuando 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES como agente fi nanciador. O Acordo assumido foi operacionalizado pela 
ANEEL, estabelecendo, em Resoluções, os procedimentos contábeis necessários a refl etir o Acordo e diversas outras decisões do Governo Federal, 
através da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica. O Acordo foi transformado na Medida Provisória nº 14, de 21 de dezembro de 2001, e 
posteriormente convertida na Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. 

Dando cumprimento à determinação da ANEEL, as presentes demonstrações fi nanceiras estão sendo apresentadas contendo o resultado do 
processamento do movimento de energia elétrica no país, divulgado pelo Mercado Atacadista de Energia – MAE.

Os ajustes contábeis relativos aos valores decorrentes do Acordo Geral do Setor Elétrico estão descritos nas Notas 7, 12 e 35.

A COPEL Geração assinou o Acordo Geral do Setor em julho de 2002. A COPEL Distribuição, em via administrativa na ANEEL, está defendendo 
sua posição como signatária do respectivo Acordo. As partes possuem divergências quanto ao entendimento das regulamentações dispostas no 
Acordo, bem como pendências administrativas e judiciais entre as partes (Notas 12 e 35).

6. Disponibilidades

Agente Financeiro Remuneração    Companhia   Consolidado
 (variação % do CDI) 2002 2001 2002 2001
Caixa e bancos   113  215  54.215  48.106
Aplicações fi nanceiras
Banco Itaú S.A.  100,00  2.540  21.016  2.540  21.016
Banco do Brasil S.A.  99,74  11.658  39.450  72.323  51.674
Banco Bradesco S.A.  99,50  30.266  15.263  30.266  15.263
Caixa Econômica Federal  100,00  -  21.106  -  23.139
Unibanco S.A.  100,00  40.575  -  40.575  -
Outros Bancos   -  6.380  -  6.380
  85.039  103.215  145.704  117.472
  85.152  103.430  199.919  165.578

Para garantir a compra de energia da Companhia de Interconexão Energética – CIEN e da Usina Termelétrica de Araucária – UEG Araucária, 
pelo prazo de vigência dos contratos fi rmados com as mesmas, foi criado internamente um Fundo de Liquidez para Compra de Energia – FLICE, 
equivalente a até US$ 47.000 mil. Em 31 de dezembro de 2002, o saldo destinado a este fundo era de R$ 99.797 mil (Consolidado), equivalente a 
US$ 28.245 mil (R$ 50.143 mil - US$ 21.610 mil, em 2001), compondo as aplicações fi nanceiras consolidadas no Banco do Brasil S.A. e Unibanco S.A.

5. Overall Agreement for the Electric Sector

The Brazilian energy sector was subject to an Emergency Energy Rationing Program in 2001, and the Federal Government created an Energy Crisis 
Management Committee to manage demand adjustment programs, coordinate efforts to increase supply and implement emergency measures 
during the rationing period, which was in force from June 1, 2001 to February 28, 2002.

In this exceptional period, the commercial application of market pricing would have created irreversible consequences for the electric energy 
sector, which is the reason for the effort required from the population, government authorities, concession authorities, and all involved in the 
Brazilian Electric Energy Sector.

At the end of 2001, the generating utilities, distributors and the Federal Government reached an Overall Agreement for the Electric Energy Sector, 
with BNDES acting as the fi nancing agent. The Agreement was put into effect by ANEEL which established, through resolutions, the accounting 
procedures required to refl ect the Agreement and several other Federal Government decisions made by the Energy Crisis Management Committee. 
The Agreement was formalized by Provisional Measure No. 14 of December 21, 2001, and then converted into Law No. 10,438 on April 26, 2002.

As required by ANEEL, these fi nancial statements are presented including the results of the electric energy movements in Brazil, issued by the 
Wholesale Energy Market – MAE.

The accounting adjustments related to the amounts resulting from the Overall Agreement for the Electric Energy Sector are described in Notes 
7, 12 and 35.

COPEL Geração signed the Overall Agreement for the Electric Energy Sector in July 2002.  COPEL Distribuição is defending, at the administrative 
level, its position as signor of this Agreement. The parties diverge as to the understanding of the rules set forth in the Agreement, and there are 
pending items at the administrative and judicial levels between the parties (Notes 12 and 35).

6. Cash and Banks

           
Financial institution Interest rates   Company   Consolidated
 (% of CDI) 2002 2001 2002 2001 
Cash and banks  113  215  54,215  48,106 
Temporary cash investments     
Banco Itaú S.A. 100.00 2,540  21,016  2,540  21,016 
Banco do Brasil S.A.  99.74 11,658  39,450  72,323  51,674 
Banco Bradesco S.A.  99.50 30,266  15,263  30,266  15,263 
Caixa Econômica Federal 100.00 -  21,106  -  23,139 
Unibanco S.A. 100.00 40,575  -  40,575  - 
Other  -  6,380  -  6,380 
  85,039  103,215  145,704  117,472 
    85,152  103,430  199,919  165,578 

To assure the purchase of power generated by Companhia de Interconexão Energética – CIEN and Usina Termoelétrica de Araucária – UEG 
Araucária, during the term of the contracts with those companies, COPEL created the FLICE fund (Power Purchase Liquidity Fund), equivalent to 
an amount up to US$ 47,000. As of December 31, 2002, the Fund balance was R$ 99,797 (Consolidated), equivalent to US$ 28,245 (R$ 50,143 - US$ 
21,610 in 2001), comprising the consolidated investments in Banco do Brasil S.A. and Unibanco S.A.
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7. Consumidores e Revendedores

 Saldos  Vencidos  Vencidos há
 vincendos  até 90 dias  mais de 90 dias   Consolidado
    2002  2001
Consumidores
Residencial  51.706  47.453  3.001  102.160  93.576
Industrial  45.721  22.053  1.556  69.330  56.704
Comercial  29.079  15.557  984  45.620  40.160
Rural  7.012  3.289  116  10.417  8.865
Poder público  8.821  12.551  2.585  23.957  19.838
Iluminação pública  8.485  12.158  6.707  27.350  16.073
Serviço público  6.479  609  98  7.186  6.061
Não faturados  91.999  -  -  91.999  76.819
Parcelamento de energia  28.002  4.777  1.875  34.654  6.996
Parcelamento prefeituras CP  27.510  3.613  4.399  35.522  25.598
Parcelamento prefeituras LP  4.427  -  -  4.427  25.598
Enc. de capac. emergencial (a)  5.858  2.503  1.054  9.415  -
Tarifa social baixa renda (b)  21.470  -  -  21.470  -
Outros créditos  9.098  3.053  7.994  20.145  43.804
 345.667  127.616  30.369  503.652  420.092

Revendedores
Suprimento
Suprimento curto prazo  -  -  1.775  1.775  65.800
Suprimento - MAE (Nota 35)  4.708  1.600  -  6.308  65.036
Ressarcimento geradores CP (c)  15.861  -  -  15.861  51.871
Ressarcimento geradores LP (c)  30.325  -  -  30.325  -
Contratos iniciais 3.778  -  -  3.778  3.115
Contratos bilaterais  5.371  -  -  5.371  4.989
 60.043  1.600  1.775  63.418  190.811

Sistema de Transmissão
Rede elétrica  299  -  -  299  319
Rede básica  20.225  -  -  20.225  5.258
Rede de conexão  12  -  -  12  9
 20.536  -  -  20.536  5.586

Total Curto Prazo  391.494  129.216  32.144  552.854  590.891
Total Longo Prazo  34.752  -  -  34.752  25.598

a) Encargos de capacidade emergencial

A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, determina que os custos, inclusive de natureza operacional, tributária e administrativa, relativos à aquisição 
de energia elétrica (kWh), e a contratação de capacidade de geração ou potência (kW) pela Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial 
– CBEE, serão rateados entre todas as classes de consumidores fi nais atendidas pelo Sistema Elétrico Nacional Interligado, proporcionalmente ao 
consumo individual verifi cado, constituindo adicional tarifário específi co. O encargo tarifário cobrado atualmente dos consumidores, a título de 
encargo de capacidade emergencial, é de R$ 0,0057/kWh, (Resolução ANEEL nº 351/2002) e no período de 6 de maio de 2002 a 27 de junho de 
2002 era de R$ 0,0049/kWh (Resolução ANEEL nº 249/2002).

Nesse sentido, os valores faturados e repassados à CBEE, como encargo tarifário durante o exercício de 2002 foram de R$ 70.634 mil e 
R$ 58.994 mil, respectivamente.

7. Accounts Receivable 

 To Past due up Past due more    
  mature to 90 days than 90 days   Consolidated
    2002 2001
Consumer classes     
Residential 51,706  47,453  3,001  102,160  93,576 
Industrial 45,721  22,053  1,556  69,330  56,704 
Commercial 29,079  15,557  984  45,620  40,160 
Rural 7,012  3,289  116  10,417  8,865 
Public entities 8,821  12,551  2,585  23,957  19,838 
Public lighting 8,485  12,158  6,707  27,350  16,073 
Public services 6,479  609  98  7,186  6,061 
Unbilled 91,999  -  -  91,999  76,819 
Energy in installments 28,002  4,777  1,875  34,654  6,996 
Municipal government short-term     
debt installments 27,510  3,613  4,399  35,522  25,598 
Municipal government long-term     
debt installments 4,427  -  -  4,427  25,598 
Emergency capacity charges (a) 5,858  2,503  1,054  9,415  - 
Social tariff - low-income consumers (b) 21,470  -  -  21,470  - 
Other  9,098  3,053  7,994  20,145  43,804 
 345,667  127,616  30,369  503,652  420,092 

Distributors     
Distributors     
Short-term -  -  1,775  1,775  65,800 
Electricity sales to distributors -      
MAE (Note 35) 4,708  1,600  -  6,308  65,036 
Generating companies -      
short-term reimbursement (c)  15,861  -  -  15,861  51,871 
Generating companies -      
long-term reimbursement (c)  30,325  -  -  30,325  - 
Initial contracts 3,778  -  -  3,778  3,115 
Bilateral contracts 5,371  -  -  5,371  4,989 
 60,043  1,600  1,775  63,418  190,811 

Transmission network     
Transmission network 299  -  -  299  319 
Basic network 20,225  -  -  20,225  5,258 
Connection network 12  -  -  12  9 
 20,536  -  -  20,536  5,586 

Total short-term 391,494  129,216  32,144  552,854  590,891 
Total long-term 34,752  -  -  34,752  25,598 

a) Emergency capacity charges 

Law No. 10,438, of April 26, 2002, establishes that costs, including operating, tax and administrative costs, related to the purchase of electric 
energy (kWh), and contracting of electric energy generation capacity (kW) by Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial – CBEE, will be 
apportioned by all the classes of fi nal consumers served by the National Interconnected System, proportionally to their individual consumption, 
constituting specifi c tariff surcharge. The current emergency capacity charge is R$ 0.0057 kWh (ANEEL Resolution No.  351/2002), and in the 
period from May 6, 2002 to June 27, 2002 it was R$ 0.0049 kWh (ANEEL Resolution No. 249/2002).

Accordingly, the amounts billed and passed on to CBEE, as tariff charge in 2002, were R$ 70,634 and R$ 58,994, respectively.
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b) Tarifa social baixa renda

O Governo Federal, através da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, determinou a aplicação da tarifa social de baixa renda, ocasionando um 
signifi cativo impacto na receita operacional da Companhia.

O Decreto Presidencial nº 4.336, de 15 de agosto de 2002, autorizou a ELETROBRÁS a utilizar recursos da Reserva Global de Reversão – RGR, para 
fi nanciamento às concessionárias da perda de receita com aplicação da tarifa social aos consumidores de baixa renda, decorrentes dos novos 
critérios estabelecidos na Lei nº 10.438/02, atualizada pela Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002.

A ANEEL divulgou através da Resolução nº 491, de 30 de agosto de 2002, os procedimentos, condições e prazos para a homologação dos valores 
que serviram de base à contratação dos fi nanciamentos junto à ELETROBRÁS. A Companhia iniciou, a partir de setembro de 2002, o faturamento 
do fornecimento de energia elétrica aplicando a tarifa social com base nos novos critérios de enquadramento das unidades consumidoras de 
baixa renda.

Conforme a Resolução ANEEL nº 491, os valores faturados em desacordo com a tarifa social, no período de maio a agosto de 2002, registrados 
no passivo circulante, no montante de R$ 7.071 mil, estão sendo devolvidos aos consumidores em conta de energia (Nota 21). A ANEEL, através 
do Ofício Circular nº 155/2003 – SFF/ANEEL, de 24 de janeiro de 2003, divulgou os procedimentos contábeis para registro do ativo decorrente 
do reconhecimento da perda de receita, oriunda da redução dos valores faturados, devido à aplicação dos critérios de classifi cação de unidades 
consumidoras na subclasse residencial baixa renda, o qual será recuperado a partir do reajuste tarifário anual.

c) Direito de ressarcimento de geradores

O direito de ressarcimento de geradores refere-se aos valores de energia livre, vendida no âmbito do MAE, durante a vigência do programa 
emergencial do consumo de energia elétrica, no período de 1º de junho de 2001 a 28 de fevereiro de 2002. A homologação dos valores foi 
formalizada pela Resolução ANEEL nº 483, de 29 de agosto de 2002, ratifi cada pela Resolução ANEEL nº 036, de 29 de janeiro de 2003.

Os montantes a receber, pela COPEL Geração, foram segregados em curto e longo prazo com base na expectativa de sua realização, baseada na
Recomposição Tarifária Especial – RTE homologada às concessionárias distribuidoras de energia elétrica.

8. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída de acordo com a norma do Manual de Contabilidade de Serviço Público de Energia 
Elétrica da ANEEL e após criteriosa análise das contas a receber vencidas, sendo considerada pela Administração da Companhia sufi ciente para 
cobrir eventuais perdas na realização dos valores a receber. Para fi ns fi scais, o excesso de provisão calculado em relação aos termos dos artigos 
9 e 10 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, está adicionado ao lucro real e à base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.

  Consolidado  Adições  Baixas  Consolidado
  2001    2002
Consumidores e revendedores (Nota 7)
 Energia elétrica vendida  3.475  47.484  (31.343)  19.616
 Suprimento curto prazo  -  1.775  -  1.775
 Parcelamento de débitos com prefeituras  -  4.399  -  4.399
 Produtos da distribuição  894  16.086  (6.236)  10.744
  4.369  69.744  (37.579)  36.534
Outras contas a receber (Nota 9)
Serviços de telecomunicações  470  -  (338)  132
Serviços executados para terceiros  -  956  -  956
  470  956  (338)  1.088
Outros créditos a receber
Devedores diversos e outros créditos  -  1.740  -  1.740
  -  1.740  -  1.740
  4.839  72.440  (37.917)  39.362

A Administração da Companhia está implementando ações com várias classes de consumidores, inclusive o poder público nas suas diversas 
esferas, objetivando a diminuição dos saldos em atraso e condicionando as negociações aos recebimentos dos débitos vincendos.

b) Low-income consumers’ tariff

The Federal Government, through Law No. 10,438 of April 26, 2002, established the application of the residential low-income consumers’ tariff, 
which signifi cantly affected the Company’s operating revenue. 

The Presidential Decree No. 4,336, of August 15, 2002, authorized ELETROBRÁS to use the funds from the Global Reserve for Reversion Quota 
– RGR to compensate the concessionaires for the loss of revenue with the application of the low-income consumers’ tariff, as a result of the new 
criteria established by Law No. 10,438/02, amended by Law No. 10,604, of December 17, 2002.

ANEEL, through Resolution No. 491, of August 30, 2002, disclosed the procedures, conditions and terms for approval of the amounts that were the 
basis for the fi nancing obtained from ELETROBRÁS. In September 2002, the Company started to bill the supply of electric energy by applying the 
low-income consumers’ tariff based on the new criteria of low-income consumers’ classifi cation.

Pursuant to ANEEL Resolution No. 491, the amounts billed not in compliance with the low-income consumers’ tariff in the period from May to 
August 2002, recorded in current liabilities, in the amount of R$ 7,071, are being returned to consumers through electricity bills (Note 21). 
ANEEL, through Circular No. 155/2003, of January 24, 2003, disclosed the accounting procedures for recording the assets resulting from the 
recognition of loss of revenue, due to the application of the criteria of residential low-income consumer classifi cation, which will be recovered 
in the annual tariff adjustment. 

c) Generating companies’ reimbursement right

Generating companies’ reimbursement right refers to the amounts related to free energy sold within the context of MAE during the emergency 
rationing period, from June 1, 2001  to  February 28, 2002. These amounts were formally approved by ANEEL Resolution No. 483, of August 29, 2002, 
ratifi ed by ANEEL Resolution No. 036, of January 29, 2003.

Receivables by COPEL Geração were segregated between current and long-terms based on their expected realization, according to the Special 
Tariff Recovery – RTE approved for concessionaires of electric energy distribution. 

8. Allowance for Doubtful Accounts

The allowance for doubtful accounts was recognized pursuant to ANEEL Accounting Manual for the Electric Energy Public Service, based on 
a detailed analysis of past-due receivables, at an amount considered by management suffi cient to cover possible losses on the realization of 
receivables. For tax purposes, the excess provision recognized in relation to the provisions set forth in articles 9 and 10 of Law No. 9,430, of 
December 27, 1996, is included in income and social contribution tax basis. 

       
   Consolidated Additions Write-offs Consolidated
  2001   2002
Accounts receivable (Note 7)    
 Electric energy sold 3,475  47,484  (31,343) 19,616 
 Spot market -  1,775  -  1,775 
 Municipal government debt installment plan -  4,399  -  4,399 
 Proceeds from distribution activity 894  16,086  (6,236) 10,744 
  4,369  69,744  (37,579) 36,534 
Other receivables (Note 9)    
Telecommunications services 470  -  (338) 132 
Outside services -  956  -  956 
  470  956  (338) 1,088 
Other receivables    
Sundry debtors and other receivables -  1,740  -  1,740 
  -  1,740  -  1,740 
   4,839  72,440  (37,917) 39,362 

The Company’s management is implementing certain measures for different consumer classes, including several public administration levels, with 
the purpose of reducing past-due balances and conditioning negotiations to the receipt of current debits.
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9. Outras Contas a Receber, Líquidas

  Saldos  Vencidos  Vencidos há
  vincendos  até 90 dias  mais de 90 dias   Consolidado
     2002  2001
 Serviços de telecomunicações  359  175 142  676  1.383
 Dividendos a receber  3.031  -  -  3.031  5.778
 Serviços executados para terceiros  970  350  4.030  5.350  19.552
  4.360  525  4.172  9.057  26.713
 Prov. p/ créditos liquidação duvidosa     (1.088)  (470)
     7.969  26.243

    Companhia   Consolidado
   2002  2001  2002  2001
Dividendos a receber
 Sercomtel S.A. Telecomunicações   -  -  -  1.875
 Sercomtel Celular S.A.   -  -  436  454
 Tradener Ltda.   -  -  64  450
 Dominó Holdings S.A.   -  1.647  2.531  2.999
 COPEL Geração S.A.   -  25.623  - -
 COPEL Transmissão S.A.   41.467  -  -  -
 COPEL Telecomunicações S.A.   2.689  -  -  -
 COPEL Participações S.A.   9.860  9.860  -  -
   54.016  37.130  3.031  5.778

10. Repasse CRC ao Governo do Estado do Paraná

Mediante contrato fi rmado em 4 de agosto de 1994, o saldo remanescente à conta de resultados a compensar – CRC foi negociado com o Governo 
do Estado do Paraná para ser ressarcido em 240 meses, atualizado pela variação do IGP-DI e juros de 6,65% ao ano. Em 1º de outubro de 1997, o 
saldo de R$ 506.692 mil foi renegociado para pagamento nos 330 meses seguintes pelo sistema price de amortização, com vencimento da primeira 
parcela em 30 de outubro de 1997 e a última em 30 de março de 2025, mantidas as cláusulas de atualização e juros do contrato original. A conta 
pertence à COPEL Distribuição desde sua criação. Os juros são apropriados na conta juros e comissões ao resultado do período.

A COPEL e o Governo do Estado do Paraná, em setembro de 2002, celebraram encontro de contas, utilizando-se de créditos fi scais de ICMS, para 
a quitação de débitos vencidos de CRC, no montante, naquela data, de R$ 67.209 mil (Nota 11.b).

Do saldo de R$ 43.305 mil no ativo circulante, além das parcelas a vencer em 2003, R$ 23.286 mil referem-se às parcelas vencidas de setembro a
dezembro de 2002, atualizadas até a data do balanço. 

9. Other Receivables, net

     Past due up Past due    
   Current to 90 days over 90 days   Consolidated
     2002 2001
 Telecommunications services 359  175  142  676  1,383 
 Dividends receivable 3,031  -  -  3,031  5,778 
 Outside services 970  350  4,030  5,350  19,552 
  4,360  525  4,172  9,057  26,713 
 Allowance for doubtful accounts    (1,088) (470)
         7,969  26,243 

         
      Company   Consolidated
   2002 2001 2002 2001
Dividends receivable    
 Sercomtel S.A. Telecomunicações  -  -  -  1,875 
 Sercomtel Celular S.A.  -  -  436  454 
 Tradener Ltda.  -  -  64  450 
 Dominó Holdings S.A.  -  1,647  2,531  2,999 
 COPEL Geração S.A.  -  25,623  -  - 
 COPEL Transmissão S.A.  41,467  -  -  - 
 COPEL Telecomunicações S.A.  2,689  -  -  - 
 COPEL Participações S.A.  9,860  9,860  -  - 
    54,016  37,130  3,031  5,778 

10. Recoverable Rate Defi cit (CRC)

Under an agreement dated August 4, 1994, the remaining balance of the CRC account was negotiated with the Paraná State Government to be 
reimbursed in 240 monthly installments restated based on IGP-DI and interest of 6.65% annually. On October 1, 1997, the balance of R$ 506,692 
was renegotiated for payment in the following 330 months under the price system. The fi rst installment matured on October 30, 1997, and the 
last monthly installment will be due on March 30, 2025. The remaining clauses of the original contract, including restatement and interest, were 
maintained. This account belongs to COPEL Distribuição, since its creation. Interest earned is recorded as Interest and commissions in the Income 
Statement.

In September 2002, COPEL and the Paraná State Government, performed a matching of accounts, using ICMS tax credits for settlement of 
past-due CRC debits in the amount of R$ 67,209 as of that date (Note 11.b). 

Of the R$ 43,305 balance in current assets, in addition to installments maturing in 2003, R$ 23,286 refers to installments from September to 
December 2002, restated through the balance sheet date.  
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11. Tributos e Contribuições Sociais

   Companhia   Consolidado
  2002  2001  2002  2001
Ativo Circulante
 Imp. Renda e c. social antecipados e a compensar  22.291  6.447  78.075  -
 Imp. de Renda e contribuição social diferidos (a)  -  -  6.869  8.993
 ICMS a recuperar (b)  -  -  74.909  5.404
  22.291  6.447  159.853  14.397
Ativo Realizável a Longo Prazo
 Imp. de Renda e contribuição social diferidos sobre: (a)
    Défi cit previdenciário - Plano III  -  -  127.233  128.452
    Planos previd. e assistencial - Delib. CVM 371  -  -  65.486  63.581
    Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa  -  4.970  13.383  7.360
    Contingências fi scais  80.052  78.076  85.597  78.076
    Outras contingências  16.214  9.413  32.061  13.695
    Prejuízo fi scal e base de cálculo negativa  9.613  -  91.470 -
    ICMS a recuperar (b)  -  -  145.827  12.585
  105.879  92.459  561.057  303.749
Passivo Circulante
 Imposto de Renda e contribuição social a pagar  -  -  -  85.425
 IRPJ/CSLL sobre diferimento da CVA (a)  -  -  15.650  -
 Imposto de Renda retido na fonte  3  1  641  8.545
 ICMS a recolher (c)  -  -  93.318  11.004
 COFINS e PASEP a recolher (d)  2.564  146  19.617  17.645
 INSS (REFIS), líquido dos pagamentos (e)  44.632  34.541  30.598  34.541
 Outros tributos  251  261  794  480
  47.450  34.949  160.618  157.640
Passivo Exigível a Longo Prazo
 IRPJ/CSLL sobre diferimento da CVA (a)  -  -  12.955  -
  -  -  12.955  -

a) Imposto de Renda e contribuição social diferidos

A Companhia mantém Imposto de Renda diferido calculado à alíquota de 15%, mais o adicional de 10%, e a contribuição social diferida constituída 
à alíquota de 9%. A provisão para défi cit previdenciário está sendo realizada em conformidade com o plano de amortização da respectiva dívida 
e a provisão para convênio assistencial na medida em que ocorrem os pagamentos dos benefícios pós-emprego. As demais provisões serão 
realizadas em função das decisões judiciais e das realizações dos ativos regulatórios. Pela legislação tributária em vigor, o prejuízo fi scal e a base 
negativa de contribuição social são compensáveis com lucros futuros tributáveis, até o limite de 30% do resultado do exercício, não estando 
sujeitos a prazo prescricional.

A Companhia, com base nas análises relativas às projeções operacionais, considerou os cenários do crescimento do mercado de energia e 
contratos de compra e venda de energia. Os lucros futuros estimados, apresentados na expectativa de geração futura de lucros tributáveis da 
Companhia, foram trazidos a valor presente, de modo a calcular a expectativa de realização dos créditos tributários.  Em cumprimento à Instrução 
CVM nº 371, de 27 de junho de 2002, a expectativa de realização dos créditos fi scais, contabilizados pela Companhia com base em estudos 
submetidos à apreciação dos órgãos da Administração e aprovados por esta, está apresentada abaixo:

               Consolidado — Parcela estimada de realização
 2003      25.053
 2004      76.864
 2005      81.344
 2006      100.440
 2007      99.767
 Após 2008      10.026
      393.494

A COPEL apresentou lucro tributável nos cinco últimos exercícios anteriores a 2002.

11. Taxes Payable

      Company   Consolidated
  2002 2001 2002 2001
Current Assets    
 Recoverable income and social contribution taxes  22,291  6,447  78,075  - 
 Deferred income and social contribution taxes (a) -  -  6,869  8,993 
 Recoverable ICMS (b) -  -  74,909  5,404 
  22,291  6,447  159,853  14,397 
Noncurrent Assets    
 Deferred income and social contribution taxes on: (a)    
    Pension plan defi cit - Plan III -  -  127,233  128,452 
    Pension and assistance plans - CVM Resol. No. 371 -  -  65,486  63,581 
    Allowance for doubtful accounts -  4,970  13,383  7,360 
    Tax contingencies 80,052  78,076  85,597  78,076 
    Other contingencies 16,214  9,413  32,061  13,695 
    Tax losses and tax loss carryforwards 9,613  -  91,470  - 
    Recoverable ICMS (b) -  -  145,827  12,585 
  105,879  92,459  561,057  303,749 
Current Liabilities    
 Income and social contribution taxes -  -  -  85,425 
 Income and social contribution taxes on CVA deferral (a) -  -  15,650  - 
 Withholding income tax 3  1  641  8,545 
 ICMS (c) -  -  93,318  11,004 
 COFINS and PASEP (d) 2,564  146  19,617  17,645 
 INSS included in REFIS, net of payments (e) 44,632  34,541  30,598  34,541 
 Other 251  261  794  480 
  47,450  34,949  160,618  157,640 
Long-term Liabilities    
 Income and social contribution taxes on CVA deferral (a) -  -  12,955  - 
   -  -  12,955  - 

a) Deferred income and social contribution taxes

The Company has recorded deferred income tax calculated at the rate of 15%, plus a 10% surtax, and deferred social contribution tax at the rate of 
9%. The provision for pension plan defi cit is being recognized in conformity with the debt amortization schedule, and the provision for assistance 
plan is being recorded as post-employment benefi ts are paid.  Other provisions will be recognized according to judicial decisions and realization 
of regulatory assets. Pursuant to the tax legislation in force, tax losses and social contribution tax loss carryforwards are available for offset up to 
the limit of 30% of taxable income, without expiration period. 

The Company, based on analyses related to operating projections, considered scenarios of growth in the electric energy market and agreements 
for purchase and sale of energy. Estimated future taxable income, based on the Company’s expectation of future taxable income generation, was 
adjusted to present value, in order to calculate the expected realization of tax credits. In compliance with CVM Instruction No. 371, of June 27, 
2002, the expected realization of tax credits, accounted for by the Company based on studies submitted to the appreciation of the Company’s 
management is as follows:

                   Consolidated — Estimated realizable portion
 2003     25,053 
 2004     76,864 
 2005     81,344 
 2006     100,440 
 2007     99,767 
 After 2008     10,026 
       393,494

COPEL presented taxable income in the fi ve years prior to 2002. 
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b) ICMS a recuperar

Como disposto no Decreto Estadual nº 6.244, de 4 de setembro de 2002, e Resolução da Secretaria de Estado da Fazenda nº 096, de 10 de 
setembro de 2002, a COPEL e o Governo do Estado do Paraná celebraram encontro de contas para a quitação de débitos vencidos de CRC e de 
conta de energia elétrica consumida pelos órgãos do Estado, nos montantes de R$ 67.209 mil e R$ 20.691 mil, respectivamente. Em contrapartida, 
o Governo do Estado homologou, em favor da COPEL Distribuição, direito de crédito de ICMS, no montante de R$ 167.485 mil, destacados nas 
aquisições de ativos permanentes da COPEL, o qual será descontado em futuros recolhimentos de ICMS em 48 meses, consecutivos ou não, 
atualizados pelo Fator de Conversão e Atualização – FCA (Notas 31 e 42.g).

c) ICMS a recolher

Do total de R$ 93.318 mil, o montante de R$ 24.684 mil (R$ 22.000 mil de principal e R$ 2.684 mil de juros e atualização monetária) refere-se ao 
montante das operações de aquisição de créditos de ICMS, anteriormente compensados e anulados pelo Governo do Estado do Paraná (Nota 42.e).

d) PASEP

A Lei nº 10.637/02 estabeleceu novas disposições para apuração do PIS/PASEP a partir de dezembro de 2002, considerando, para sua determinação, 
a utilização da alíquota de 1,65% (anteriormente a alíquota era de 0,65%). Para efeito de apuração, a Companhia tem direito a crédito relativo de 
aquisição de bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridas a partir do mês de dezembro de 2002.

e) Programa de Recuperação Fiscal – REFIS

Em 2000, a Companhia incluiu no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, instituído pela Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, uma dívida total 
de R$ 89.766 mil, proveniente de obrigações fi scais junto ao INSS, tendo liquidado R$ 45.766 mil, referente aos juros e multas, com créditos 
decorrentes de prejuízos fi scais do Imposto de Renda e bases negativas da contribuição social adquiridos de terceiros.

O REFIS foi renegociado pela Companhia para pagamento em 60 meses, porém o mesmo ainda não foi homologado pelos órgãos competentes, 
razão pela qual toda a dívida foi reconhecida no curto prazo. Até 31 de dezembro de 2002, 34 parcelas foram quitadas pela COPEL. O valor das 
parcelas foi calculado a partir do total da dívida pelo prazo de parcelamento sendo atualizado pela TJLP.

12. Diferimento de Custos Tarifários

A Portaria Interministerial nº 25, de 24 de janeiro de 2002, dos Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia, estabeleceu a Conta de 
Compensação de Variação de Valores de Itens da “Parcela A” – CVA, com o propósito de registrar as variações de custos, ocorridas no período 
entre reajustes tarifários anuais, relativos aos itens previstos nos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica.

Este diferimento é um instrumento instituído pela ANEEL para permitir a compensação das perdas fi nanceiras pelas distribuidoras de energia a 
partir do ano de 2001, através da criação da CVA.

     Consolidado
  Principal  Amortização  Líquido  Total
    2002 2001
CVA recuperável reajuste tarifário 2002
 Energia elétrica comprada p/revenda (Itaipu)  1.149  (575)  574  2.386
 Transporte de energia comprada (Itaipu)  994  (497)  497  279
 Encargos uso sist. transmissão (rede básica)  9.620  (4.810)  4.810  2.546
 Taxas regulamentares (CCC)  4.093  (2.046)  2.047  4.569

  15.856  (7.928)  7.928  9.780
CVA recuperável reajuste tarifário 2003
 Energia elétrica comprada p/revenda (Itaipu)  50.988  -  50.988  -
 Transporte de energia comprada (Itaipu)  810  -  810  -
 Encargos uso sist. transmissão (rede básica)  21.282  -  21.282  -
 Atualização monetária - SELIC  3.124  -  3.124  -
  76.204  -  76.204  -

  Total CVA  92.060  (7.928)  84.132  9.780
  Total “Parcela A”  -  -  -  302.967
  Total Curto Prazo    46.030  90.890
  Total Longo Prazo    38.102  212.077

b) Recoverable ICMS 

As provided for in the State Decree No. 6,244, of September 4, 2002, and the State Finance Department Resolution No. 096, of September 10, 
2002, COPEL and the State of Paraná performed a matching of accounts for settlement of CRC past-due debts and bills related to electricity 
consumed by State agencies in the amounts of R$ 67,209 and R$ 20,691, respectively. On the other hand, the State Government approved, on 
behalf of COPEL Distribuição, ICMS credit right, in the amount of R$ 167,485, which was refl ected in COPEL’s purchases of permanent assets, and 
will be discounted in future ICMS payments over 48 months, consecutive or not, restated based on the Conversion and Restatement Factor – FCA 
(Notes 31 and 42.g).

c) ICMS Payable

Of the total R$ 93,318, R$ 24,684 (R$ 22,000 – principal, and R$ 2,684 – interest and monetary restatement) refers to transactions involving 
purchase of ICMS credits, previously offset and cancelled by the Paraná State Government (Note 42.e).
 
d) PASEP

Effective December 2002, Law No. 10,637/02 established new criteria for PIS/PASEP calculation at the rate of 1.65% (formerly 0.65%). For 
calculation purposes, the Company is entitled right to credit related to the purchase of assets and services and costs and expenses incurred as 
from December 2002.

e) Tax Recovery Program – REFIS

In 2000, the total debt included in the Tax Recovery Program – REFIS, instituted by Law No. 9,964 of April 10, 2000, was R$ 89,766, originating 
from liabilities with the INSS. Of this amount, R$ 45,766 related to interest and fi nes has been paid with credits arising from income and social 
contribution tax loss carryforwards acquired from third parties.

REFIS was renegotiated by the Company for payment in 60 months; however, it has not yet been approved by the proper agencies. Accordingly, 
the total debt was recorded in current assets. Through December 31, 2002, 34 installments had been settled by COPEL. The amount of these 
installments was calculated based on total debt according to the installment payment period, plus restatement based on the TJLP (Brazilian 
long-term interest rate).

12. Tariff Cost Deferral  

Administrative Rule No. 25, of January 24, 2002, of the Ministries of Finance and of Mines and Energy instituted the Memorandum Account for 
“Portion A” Variations – CVA, with the purpose of recording the cost variations occurred in the annual tariff adjustment period, in connection with 
the items under the concession for electric energy distribution.

This deferral is an instrument established by ANEEL to permit the offset of energy distributors’ losses starting in 2001 through the creation of CVA.
 
     Consolidated
   Principal Amortization Net Total
    2002 2001
Recoverable CVA - tariff adjustment 2002    
 Electricity purchased for resale (Itaipu) 1,149  (575) 574  2,386 
 Transmission of electricity purchased from Itaipu 994  (497) 497  279 
 Use of transmission installations - basic network  9,620  (4,810) 4,810  2,546 
 Regulatory charges (CCC) 4,093  (2,046) 2,047  4,569 
  15,856  (7,928) 7,928  9,780 

Recoverable CVA - tariff adjustment 2003    
 Electricity purchased for resale (Itaipu) 50,988  -  50,988  - 
 Transmission of electricity purchased from Itaipu 810  -  810  - 
 Use of transmission installations - basic network  21,282  -  21,282  - 
 Monetary restatement - SELIC 3,124  -  3,124  - 
  76,204  -  76,204  - 

  Total CVA 92,060  (7,928) 84,132  9,780 
  Total “Portion A” -  -  -  302,967 
  Total current     46,030  90,890 
  Total long-term     38,102  212,077 
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a) Conta de Compensação de Valores de Itens da “Parcela A” – CVA

Em atendimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 25, de 24 de janeiro de 2002, a COPEL contabilizou o montante dos efeitos da Conta de 
Compensação da “Parcela A”, entre 26 de outubro de 2001 e 31 de dezembro de 2002, no valor de R$ 92.060 mil, sendo que a CVA/2002 está sendo 
recuperada através do último reajuste tarifário de 24 de junho de 2002 e, no que se refere ao período de 25 de maio de 2002 a 31 de dezembro de 
2002, será recuperado a partir do próximo reajuste tarifário. O índice SELIC é utilizado para atualizar o saldo desta conta.

b) “Parcela A”

Estas perdas decorrem da variação cambial e de mudanças em relação às taxas fi xadas na data do reajuste tarifário. De acordo com a Resolução 
ANEEL nº 90, de 18 de fevereiro de 2002, e demais regulamentações, são passíveis de recuperação por parte das distribuidoras de certas perdas 
fi nanceiras, incorridas no período de 1º de janeiro de 2001 a 25 de outubro de 2001. Essa Resolução também estabeleceu a forma de remuneração 
econômica, mediante a incorporação dos efeitos fi nanceiros e o período para a recuperação tarifária.

A Companhia, em 2002, moveu processo administrativo contra a ANEEL referente à homologação da “Parcela A”. As chances de êxito neste processo 
foram consideradas remotas, na opinião dos assessores jurídicos da Companhia. A discussão do processo se restringe a inclusão ou não da COPEL no 
Acordo Geral do Setor, relativo às variações de valores fi nanceiros de itens da “Parcela A”, ocasionadas pelo racionamento de energia (Nota 5).

No entendimento da ANEEL, não há como desvincular a homologação da “Parcela A” para a COPEL, da ação na justiça contra o que dispõe o 
Despacho nº 288/2002 (Nota 35), impossibilitando a homologação dos respectivos valores.

A Administração da Companhia, com a devida aprovação pelo Conselho de Administração em sua 100ª Reunião, em 25 de março de 2003, decidiu 
por reverter o respectivo ativo regulatório, suportada por seus assessores jurídicos, que avaliam como remota a probabilidade de êxito da ação 
administrativa, e conforme orientado no Ofício Circular nº 155/2003-SFF/ANEEL, de 24 de janeiro de 2003.

Os valores relativos à “Parcela A”, revertidos no exercício de 2002 como “item extraordinário”, são como segue:

    Companhia  Consolidado
 “Parcela A”    (84.669)  (302.967)
 Efeitos tributários    26.248  97.555
    (58.421)  (205.412)
 Equivalência patrimonial - COPEL Distribuição - Reversão da “Parcela A”    (146.991)  -
 Reversão “Parcela A” - Item extraordinário    (205.412)  (205.412)

13. Coligadas e Controladas

A Companhia possui, demonstrados pelo valor líquido, os créditos a receber abaixo junto às suas coligadas e controladas:
     Companhia
    2002  2001
Consolidadas:
 COPEL Geração S.A.
  Financiamentos repassados    538.751  353.810
  Repasse Plano III - benefício pós-emprego (Nota 28)    (16.029)  (16.029)
  Contas-correntes    (113.869)  (28.914)
     408.853  308.867
 COPEL Transmissão S.A.
  Financiamentos repassados    46.618  31.428
  Repasse Plano III - benefício pós-emprego (Nota 28)    (14.571)  (14.571)
  Contas-correntes    302  4.652
     32.349  21.509
 COPEL Distribuição S.A.
  Financiamentos repassados    176.699  271.498
  Debêntures repassadas    521.882  -
  Repasse Plano III - benefício pós-emprego (Nota 28)    (39.343)  (39.343)
  Diferimento de custos tarifários - “Parcela A” (Nota 12)    -  84.669
  Contas-correntes    67.690  516
     726.928  317.340

a) Memorandum Account for “Portion A” Variations – CVA

Pursuant to Administrative Rule No. 25, of January 24, 2002, COPEL calculated the effects of the Memorandum Account for “Portion A” Variations 
(CVA), from October 26, 2001 to  December 31, 2001, in the amount of R$ 92,060. CVA/2002 is being recovered with the last tariff adjustment on June 
24, 2002; the amount related to the period from May 25, 2002 to December 31, 2002 will be recovered as from the next tariff adjustment. This account 
balance is restated based on the SELIC rate.

b) “Portion A”

These losses arise from the exchange variation and changes in the rates established in tariff adjustments. In accordance with ANEEL Resolution No. 
90 of February 18, 2002 and other regulations, distributors may recover the following fi nancial losses incurred from January 1, 2001 to October 25, 
2001. This Resolution also established the economic compensation criteria upon absorption of fi nancial effects, and the tariff recovery period.

In 2002, the Company fi led an administrative suit against ANEEL related to “Portion A” approval. In the opinion of the Company’s legal counsel, 
the chances of success on this claim are remote. The discussion is restricted to the inclusion or not of COPEL in the Overall Agreement for the 
Electric Energy Sector, regarding “Portion A” variations as a result of the electric energy rationing  (Note 5).

ANEEL understands that COPEL “Portion A” approval cannot be disassociated from the judicial claim, pursuant to the provisions set forth in 
Decision No. 288/2002 (Note 35), which impairs the approval of the respective amounts. 

The Company’s management, with proper approval by the Board of Directors at its 100th Meeting of March 25, 2003, decided to reverse the 
respective regulatory asset, supported by the opinion of legal counsel who considers that the chance of success on the administrative suit is 
remote, under ANEEL Circular  No. 155/2003 of January 24, 2003. 

The amounts related to “Portion A” variations, reversed in 2002 as “extraordinary item”, are as follows:
  
     Company Consolidated
 “Portion A”   (84,669) (302,967)
 Tax effects   26,248  97,555 
    (58,421) (205,412)
 Equity in results of investees - COPEL Distribuição - Reversal of “Portion A”   (146,991) - 
 Reversal of “Portion A” - Extraordinary item   (205,412) (205,412)

13. Subsidiaries and Affi liated Companies

The Company has the following net receivables from its subsidiaries and affi liated companies:
     Company 
    2002  2001
Consolidated:
 COPEL Geração S.A.
  Repassed fi nancing   538,751  353,810
  Plan III reversal - post-employment benefi ts (Note 28)    (16,029)  (16,029)
  Checking accounts    (113,869)  (28,914)
     408,853  308,867
 COPEL Transmissão S.A.
  Repassed fi nancing    46,618  31,428
  Plan III reversal - post-employment benefi ts (Note 28)   (14,571)  (14,571)
  Checking accounts    302  4,652
     32,349  21,509
 COPEL Distribuição S.A.
  Repassed fi nancing     176,699  271,498
  Plan III reversal - post-employment benefi ts (Note 28)   521,882  -
  Checking accounts    (39,343)  (39,343)
  Tariff cost deferral -  “Portion  A”  (Note 12)    -  84.669
  Checking accounts   67.690  516
     726.928  317.340

33

34

af_Demonstrações_A3.id   17 10/27/03, 4:33:50 PM



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 2002

FINANCIAL STATEMENTS 2002

(C
on

ve
ni

en
ce

 T
ra

ns
la

tio
n 

in
to

 E
ng

lis
h 

fro
m

 th
e 

O
rig

in
al

 P
re

vi
ou

sly
 Is

su
ed

 in
 Po

rt
ug

ue
se

)

 COPEL Telecomunicações S.A.
  Repasse Plano III - benefício pós-emprego (Nota 28)    (2.841)  (2.841)
  Contas-correntes    22.261  21.058
     19.420  18.217
 COPEL Participações S.A.
  Repasse Plano III - benefício pós-emprego (Nota 28)    (73)  (73)
  Contrato de mútuo e contas-correntes    126.610  37.427
     126.537  37.354
   Total consolidadas   1.314.087  703.287
Não consolidadas:
 Foz do Chopim Energética Ltda.
  Contrato de mútuo    28.184  28.530
     28.184  28.530
 Compagas
  Contrato de mútuo    8.440  12.322
     8.440  12.322
   Total não consolidadas   36.624 40.852
     1.350.711  744.139

Como parte do processo de constituição das subsidiárias integrais no exercício de 2001, os contratos de empréstimos e fi nanciamentos junto às 
instituições fi nanceiras foram transferidos para as mesmas. Entretanto, devido à Companhia, até a data do balanço, não ter formalizado legalmente 
a transferência de determinados contratos para as respectivas subsidiárias, manteve a obrigação com os mesmos reconhecida em seus livros.

Desta forma, foi constituído um contas a receber das respectivas subsidiárias, relativo aos saldos destes fi nanciamentos repassados, os quais, 
para fi ns de divulgação nas demonstrações fi nanceiras, são apresentados separadamente, como contas a receber das subsidiárias integrais e como 
obrigação por empréstimos e fi nanciamentos, cujo montante em 31 de dezembro de 2002 é de R$ 762.068 mil, sendo R$ 744.239 mil no exigível 
a longo prazo (Nota 17).

Parte das debêntures, R$ 521.882 mil, também foi repassada para a COPEL Distribuição, valendo o mesmo critério de registro do parágrafo 
anterior (Nota 18).

O contrato de mútuo entre a COPEL e a Foz do Chopim Energética Ltda., assinado em 16 de fevereiro de 2001, objetivava garantir a continuidade 
do projeto de construção da Usina Hidrelétrica Foz do Chopim, bem como do respectivo sistema de transmissão. O empréstimo está sendo 
amortizado em 85 parcelas, com carência de 12 meses e pagamentos mensais desde 20 de fevereiro de 2002, acrescido de TJLP mais “spread” de 
juros de 6,3% a.a.

O contrato de mútuo com a Compagas, assinado em 3 de julho de 2000, objetivava garantir a continuidade do projeto de construção e 
implantação de redes de distribuição de gás natural. O empréstimo está sendo amortizado em 48 parcelas, com carência de 12 meses, cujo 
primeiro pagamento ocorreu em 3 de julho de 2001, acrescido de TJLP mais “spread” de juros de 7,5% a.a.

14. Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo

    Companhia   Consolidado
   2002  2001  2002  2001
 Bens e direitos destinados à alienação  -  -  266  24.409
 Caução do contrato da STN (Nota 17.4)  -  -  27.214  16.805
 Depósitos em garantia - contrato CIEN (Nota 30)  -  -  8.000  -
 IUEE - Prefeituras Municipais (Nota 22)  -  -  7.374  7.374
 Parcelamento faturas Onda  2.859  -  2.859  -
 Empréstimos compulsórios  -  -  6.046  5.540
 Outros créditos a receber  -  3.270  247  3.513
   2.859  3.270  52.006  57.641

 COPEL Telecomunicações S.A.
  Plan III reversal - post-employment benefi ts (Note 28)    (2.841)  (2.841)
  Checking accounts   22.261  21.058
     19.420  18.217
 COPEL Participações S.A.
  Plan III reversal - post-employment benefi ts (Note 28)    (73)  (73)
  Loan agreement and checking accounts    126.610  37.427
     126.537  37.354
   Total consolidated  1.314.087  703.287
Unconsolidated:
 Foz do Chopim Energética Ltda.
  Loan agreement    28.184  28.530
     28.184  28.530
 Compagas
  Loan agreement    8.440  12.322
     8.440  12.322
   Total unconsolidated   36.624 40.852
     1.350.711  744.139

As part of the process of creating wholly-owned subsidiaries in 2001, loan and fi nancing contracts with fi nancial institutions were transferred to 
them. However, since the Company had not, until the balance sheet date, legally formalized the transfer of certain contracts to the respective 
subsidiaries, it maintained the respective liabilities recognized in its books.

Thus, a receivable from those subsidiaries was recognized, related to the balances of the repassed fi nancings, which, for the purpose of disclosure 
in the fi nancial statements, are presented separately, as accounts receivable from wholly-owned subsidiaries and as liabilities for loans and 
fi nancing, the balance of which, as of December 31, 2002, amounts to R$ 762,068, of which R$ 744,239 in long-term liabilities (Note 17).

Part of debentures in the amount of R$ 521,882 was also passed on to COPEL Distribuição, under the same criterion mentioned in the paragraph 
above (see Note 18).

The loan agreement between COPEL and Foz do Chopim Energética Ltda., signed on February 16, 2001, had the purpose of ensuring continuity 
for the construction of Foz do Chopim Hydroelectric Plant, and the respective transmission network. The loan is being repaid in 85 monthly 
installments, since February 20, 2002, with a 12-month grace period, and is subject to interest (spread) of 6.3% per year plus the variation of TJLP 
(Brazilian Long-Term Interest Rate). 

The loan agreement with Compagas, signed on July 3, 2000, has the purpose of ensuring continuity of the project for construction and 
implementation of natural gas distribution networks. The loan is being repaid with a 12-month grace period, in 48 installments, the fi rst of which 
was paid on July 3, 2001. The loan is subject to interest (spread) of 7.5% per year plus TJLP variation.

14. Other Noncurrent Assets
      
      Company   Consolidated
   2002 2001 2002 2001
Assets and rights for sale - - 266 24,409 
Collateral deposits STN (Note 17.4)                                - - 27,214 16,805 
Escrow deposits CIEN (Note 30)                                - - 8,000 - 
IUEE - Municipal governments (Note 22)                                -  - 7,374 7,374 
Installment payment - Onda                        2,859 - 2,859 - 
Compulsory loans - - 6,046 5,540 
Other                                 -                         3,270 247 3,513 
                          2,859                         3,270                    52,006 57,641 
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No 3º trimestre de 2002, foi transferido o valor de R$ 22.770 mil da conta de bens e direitos destinados à alienação para o ativo imobilizado, em 
função do cancelamento do processo de alienação de imóveis ao Governo do Estado do Paraná, após a suspensão do processo de privatização 
pelo qual passou a Companhia, conforme estabelecia o Anexo V do Edital de Venda.
A conta de Parcelamento faturas Onda refere-se a uma dívida de R$ 4.317 mil, do Onda Provedor de Serviços S.A., transformada em fi nanciamento 
para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, a partir de outubro de 2002, atualizado mensalmente pela variação do IGP-M e remunerado 
com juros de 12% a.a., a partir do início do pagamento. As parcelas de curto prazo (R$ 1.458 mil) estão registradas na rubrica de outros créditos.

15. Investimentos
Os investimentos são como segue:

    Companhia   Consolidado
   2002  2001  2002  2001
Subsidiárias integrais (Nota 39)
 COPEL Geração S.A.  2.275.338  2.380.977  -  -
 COPEL Transmissão S.A.  721.932  683.780  -  -
 COPEL Distribuição S.A.  1.238.822  1.436.364  -  -
 COPEL Telecomunicações S.A.  108.933  105.635  -  -
 COPEL Participações S.A.  316.817  354.846  -  -
   4.661.842 4.961.602  -  -
Coligadas e controladas (quadro seguinte)  -  -  364.021  386.908
Outros investimentos
 UEG Araucária Ltda.  -  -  68.320  1.352
 Campos Novos Energia S.A.  -  -  10.877  -
 FINAM - Nova Holanda  7.761  7.761  7.761  7.761
 FINAM  32.285  32.285  32.285  32.285
 FINOR  9.870  9.870  9.870  9.870
 Provisão para perdas nos incentivos  (8.310)  (8.310)  (8.310)  (8.310)
 Imóveis para uso futuro do serviço  -  -  8.837  8.821
 Outros investimentos  2.322  1.762  3.918  4.731
   43.928  43.368  133.558  56.510
   4.705.770  5.004.970  497.579  443.418

Os investimentos em controladas e coligadas, são:
   Patrimônio líquido    Investimento
   Investida  Participação  Consolidado  Consolidado
   2002  (%)  2002  2001
Coligadas
 Sercomtel S.A. Telecomunicações (**)  242.780  45,0  131.958  141.752
 Sercomtel Celular S.A. (**)  38.810  45,0  20.588  21.196
 Tradener Ltda. (**)  3.765  45,0  1.695  671
 Dominó Holdings S.A. (**)  404.684  15,0  60.703  56.410
 Escoelectric Ltda. (*)  1.651  40,0  661  405
 Copel Amec S/C Ltda. (*)  736  48,0  354  176
 Dona Francisca Energética S.A. (**)  (15.226)  23,0  (513)  33.689
 Carbocampel S.A. (*)  741  49,0  363  305
 Braspower International Engineering S/C Ltda. (*)  499  49,0  244  (76)
 Centrais Eólicas do Paraná Ltda. (*)  3.463  30,0  1.039  1.209
 Foz do Chopim Energética Ltda. (*)  23.106  35,8  8.265  8.181
 UEG Araucária Ltda. (**)  419  20,0  72.203  88.971
 Campos Novos Energia S.A. (*) (***)  255.000  16,7  42.659  13.883
 Elejor - Centrais Elétricas Rio Jordão S.A. (**) (***)  22.500  22,2  5.000  2.079
 Onda Provedor de Serviços S.A. (*)  551  24,5  135  -
     345.354  368.851
Controladas
 Companhia Paranaense de Gás - Compagas  36.602  51  18.667  17.573
 Companhia Nacional de Intervias (*)  -  50  -  484
     18.667  18.057
     364.021  386.908
 (*) Não auditado (**) Auditado por outros auditores independentes (***) Em fase pré-operacional

In the third quarter of 2002, the amount of R$ 22,770 was transferred from assets and rights for sale, due to the cancellation of the process of 
sale of properties to the Paraná State Government, after the suspension of the privatization process undergone by the Company, as established 
in Attachment V of the Sale Notice. 
The caption Installment payment - Onda refers to a debt of R$ 4,317 related to Onda Provedor de Serviços S.A., which was turned into a fi nancing 
to be paid in thirty-six (36) monthly installments as from October 2002, subject to monthly monetary restatement based on the IGP-M (general 
market price index) variation and interest of 12% per year, since the fi rst payment. Current portion (R$ 1,458) is recorded under Other receivables.

15. Investments
Investments are as follows:

    Company   Consolidated
   2002 2001 2002 2001
Wholly-owned subsidiaries (Note 39)    
 COPEL Geração S.A.                  2,275,338 2,380,977 - - 
 COPEL Transmissão S.A.                     721,932 683,780 - - 
 COPEL Distribuição S.A.                  1,238,822 1,436,364 - - 
 COPEL Telecomunicações S.A.                     108,933 105,635 - - 
 COPEL Participações S.A.                     316,817 354,846 - - 
                   4,661,842 4,961,602 - - 
Subsidiaries and affi liates (see table below)                               - - 364,021 386,908 
Other investments    
 UEG Araucária Ltda.                                 - - 68,320 1,352 
 Campos Novos Energia S.A.                                 - - 10,877 - 
 FINAM - Nova Holanda                         7,761 7,761 7,761 7,761 
 FINAM                       32,285 32,285 32,285 32,285 
 FINOR                         9,870 9,870 9,870 9,870 
 Reserve for tax incentive losses                       (8,310) (8,310) (8,310) (8,310)
 Assets for future sale                                 - - 8,837 8,821 
 Other                         2,322 1,762 3,918 4,731 
                         43,928 43,368  133,558 56,510 
                    4,705,770 5,004,970 497,579 443,418 

Investments in subsidiaries and affi liated companies are as follows:

   Investee     Consolidated
    shareholders’ equity Ownership Consolidated investment
   2002 (%) 2002 2001
Affi liates    
 Sercomtel S.A. Telecomunicações (**)                    242,780  45.0                       131,958 141,752 
 Sercomtel Celular S.A. (**)                      38,810  45.0 20,588 21,196 
 Tradener Ltda. (**)                        3,765  45.0 1,695 671 
 Dominó Holdings S.A. (**)                    404,684  15.0 60,703 56,410 
 Escoelectric Ltda. (*)                        1,651  40.0 661 405 
 Copel Amec S/C Ltda. (*)                           736  48.0 354 176 
 Dona Francisca Energética S.A. (**)                    (15,226) 23.0 (513) 33,689 
 Carbocampel S.A. (*)                           741  49.0 363 305 
 Braspower International Engineering S/C Ltda. (*)                           499  49.0 244 (76)
 Centrais Eólicas do Paraná Ltda. (*)                        3,463  30.0 1,039 1,209 
 Foz do Chopim Energética Ltda. (*)                      23,106  35.8 8,265 8,181 
 UEG Araucária Ltda. (**)                           419  20.0 72,203 88,971 
 Campos Novos Energia S.A. (*) (***)                    255,000  16.7 42,659 13,883 
 Elejor - Centrais Elétricas Rio Jordão S.A. (**) (***)                      22,500  22.2 5,000 2,079 
 Onda Provedor de Serviços S.A. (*)                           551  24.5 135 - 
                           345,354 368,851 
Subsidiaries    
 Companhia Paranaense de Gás - Compagas                      36,602 51  18,667 17,573 
 Companhia Nacional de Intervias (*)                                -  50 - 484 
                             18,667 18,057 
                              364,021 386,908 
(*) Unaudited  (**) Audited by other independent auditors (***) In preoperating phase    
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Nos investimentos da Sercomtel S.A. Telecomunicações e na Sercomtel Celular S.A. estão registrados ágios, nos valores de R$ 22.708 
mil e R$ 3.123 mil, respectivamente. Estes ágios são amortizados à taxa anual de 10%. O efeito no resultado foi de R$ 4.808 mil em 2002 e 2001 
(R$ 4.228 mil e R$ 580 mil, respectivamente). O fundamento econômico do pagamento do ágio foi a expectativa de rentabilidade futura e a 
amortização em 10 anos resulta da avaliação do retorno do investimento com base no fl uxo de caixa descontado.

Em 25 de outubro de 2002, através da 34ª Reunião do Conselho de Administração de Dona Francisca Energética S.A., foi autorizado o 
provisionamento das perdas de receita de energia comercializadas nos submercados Sudeste – Centro-Oeste e Nordeste (Despacho ANEEL 
nº 632/2002), no montante de R$ 179.000 mil (R$ 118.000 mil líquidos de efeitos tributários). Apesar daquela coligada estar questionando as 
decisões estabelecidas no Despacho ANEEL nº 288/2002, foi reconhecida a provisão, sendo refl etida na Companhia por equivalência patrimonial.

Através da 8ª ata da Assembléia Geral Ordinária da Companhia Nacional de Intervias – CNI, realizada em 5 de fevereiro de 2002, foi aprovada a 
cisão total de seu patrimônio entre os acionistas e a extinção da Companhia. Como resultado, as parcelas cindidas da CNI, representadas pelas 
ações de sua propriedade na Onda – Provedor de Serviços S.A., equivalente a 49% do seu capital total, foram distribuídas aos seus acionistas 
de acordo com o percentual de participação no seu capital. Em 31 de dezembro de 2002, a COPEL possuía 24,5% das ações dos capitais total e 
votante da Onda.

No saldo de determinados investimentos, além da participação percentual no patrimônio líquido, estão incluídos adiantamentos para futuros 
aumentos de capital. Os adiantamentos da COPEL Participações são conforme abaixo:

      Consolidado
     2002  2001
Dona Francisca Energética S.A.    2.994  1.405
UEG Araucária Ltda.    72.119  -
Companhia Nacional de Intervias    -  5

O resultado do ajuste da equivalência patrimonial nas controladas e coligadas no exercício de 2002 foi conforme abaixo:

  Lucro (Prejuízo) líquido                            Equivalência Patrimonial
  Investida   Companhia   Consolidado
  2002  2002  2001  2002  2001
Coligadas
 Sercomtel S.A. Telecomunicações  18  -  2.300  (4.266)  139
 Sercomtel Celular S.A.  2.750  -  8  772  1.105
 Tradener Ltda.  2.247  -  (735)  1.099  346
 Dominó Holdings S.A.  46.715  -  1.725  7.007  7.494
 Escoelectric Ltda.  (28)  -  -  (64)  5
 Copel Amec S/C Ltda.  (312)  -  -  (129)  128
 Dona Francisca Energética S.A.  (166.251)  -  (827)  (37.195)  18.348
 Carbocampel S.A.  119  -  -  58  178
 Braspower S/C Ltda.  (26)  -  -  (10)  (174)
 Centrais Eólicas do Paraná Ltda.  229  -  -  70  39
 UEG Araucária Ltda.  (520)  -  -  (116)  -
 Foz do Chopim Energética Ltda.  7.037  -  -  2.517  (47)
 Onda Provedor de Serviços S.A.  (2.631)  -  -  (189)  -
   -  2.471  (30.446)  27.561
Controladas
 Companhia Paranaense de Gás  2.455  -  (1.479)  1.094  (490)
 Companhia Nacional de Intervias  (563)  -  (358)  (170)  (349)
   -  (1.837)  924  (839)
Subsidiárias integrais (Nota 39)   (101.517)  278.342  -  -
   (101.517)  278.976  (29.522)  26.722

Após a Companhia haver publicado as suas demonstrações fi nanceiras de 31 de dezembro de 2001, a Sercomtel S.A. Telecomunicações e a 
Sercomtel Celular S.A. informaram uma diferença em seus patrimônios líquidos, devido à implementação da Deliberação CVM nº 371/2000, 
reconhecida como ajuste de exercícios anteriores. A COPEL Participações apresentou um balanço “pro forma”, revertendo este ajuste do 
patrimônio líquido para o resultado de 2002. O refl exo desta contabilização foi um prejuízo de R$ 4.325 mil (R$ 3.900 mil referente à Sercomtel 
S.A. Telecomunicações e R$ 425 mil referente à Sercomtel Celular S.A.).

The investments in Sercomtel S.A. Telecomunicações and Sercomtel Celular S.A. include goodwill, in the amounts of R$ 22,708 and R$ 3,123, 
respectively, which are being amortized at the annual rate of 10%, the effect of which on income was R$ 4,808 in 2002 and 2001 (R$ 4,228 and 
R$ 580, respectively). The economic basis for the goodwill payment was the expectation of future profi tability, and the 10-year amortization 
results from the estimated return on investment based on the discounted cash fl ow.

On October 25, 2002, the 34th Board of Directors’ Meeting of Dona Francisca Energética S.A. authorized the recognition of a provision for loss 
of revenue related to energy sold in the Southeastern – Center-Western and Northeastern sub markets (ANEEL Decision No. 632/2002), in the 
amount of R$ 179,000 (R$ 118,000, net of tax effects). Although this affi liated company is contesting the decisions set forth in ANEEL Decision No. 
288/2002, the provision was recognized, and refl ected by the Company under the equity method. 

On February 5, 2002, the 8th Annual Shareholders’ Meeting of Companhia Nacional de Intervias – CNI approved the total spin-off of its assets 
among the shareholders and the dissolution of the company. As a result, CNI’s spin-off portions, represented by shares held in Onda – Provedor 
de Serviços S.A., equivalent to 49% of its total capital, were paid to its shareholders according to their respective ownership percentage. As of 
December 31, 2002, COPEL held 24.5% of Onda’s total voting capital.

The balance of certain investments include the ownership percentage in shareholders’ equity and advances for future capital increase. Advances 
made by COPEL Participações are as follows:

      Consolidated
     2002 2001
 Dona Francisca Energética S.A.   2,994 1,405 
 UEG Araucária Ltda.   72,119 - 
 Companhia Nacional de Intervias   - 5 

In 2002, signifi cant investments accounted for under the equity method are as follows:

   Investee                   Equity in results of investees
   net income (loss)  Company  Consolidated
  2002 2002 2001 2002 2001
Affi liates     
 Sercomtel S.A. Telecomunicações                            18                               -  2,300  (4,266) 139 
 Sercomtel Celular S.A.                       2,750                               - 8                            772                         1,105 
 Tradener Ltda.                       2,247                               - (735)                        1,099 346 
 Dominó Holdings S.A.                     46,715                               -                         1,725                         7,007  7,494 
 Escoelectric Ltda.                          (28)                              - -  (64) 5 
 Copel Amec S/C Ltda.                        (312)                              - -                          (129)  128 
 Dona Francisca Energética S.A.                 (166,251)                              - (827)                    (37,195)                      18,348 
 Carbocampel S.A.                          119                               - -  58  178 
 Braspower S/C Ltda.                          (26)                              -  -                            (10) (174)
 Centrais Eólicas do Paraná Ltda.                          229                               - - 70 39 
 UEG Araucária Ltda.                        (520)                              - -                          (116) - 
 Foz do Chopim Energética Ltda.                       7,037                               -  - 2,517 (47)
 Onda Provedor de Serviços S.A.                      (2,631)                              -  -                          (189) - 
                                - 2,471 (30,446)                      27,561 
Subsidiaries     
 Companhia Paranaense de Gás                       2,455                               - (1,479)  1,094 (490)
 Companhia Nacional de Intervias                        (563)                              -  (358) (170) (349)
                                -  (1,837) 924 (839)
Wholly-owned subsidiaries (Note 39)  (101,517) 278,342  - - 
                    (101,517)                    278,976                     (29,522)                    26,722 

After the Company had published its fi nancial statements as of December 31, 2001,  Sercomtel S.A. Telecomunicações and Sercomtel Celular S.A. 
informed a difference in their shareholders’ equity, due to the provisions set forth in CVM Resolution No. 371/2000, recorded as adjustment from 
prior years. COPEL Participações presented a pro forma balance sheet, and reversed this shareholders’ equity adjustment to net income for 2002. 
The corresponding entry was a loss of R$ 4,325 (R$ 3,900 related to Sercomtel S.A. Telecomunicações and R$ 425 related to Sercomtel Celular S.A.).
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16. Imobilizado

   Custo  Depreciação   Consolidado
   corrigido  acumulada  Líquido  Líquido
     2002  2001
Em serviço
 Geração  4.146.360  (1.183.980)  2.962.380  3.046.297
 Transmissão  1.176.405  (338.314)  838.091  818.385
 Distribuição  2.733.076  (1.200.758)  1.532.318  1.495.005
 Telecomunicações  194.681  (64.485)  130.196  127.634
 Participações  424  (136)  288  302
   8.250.946  (2.787.673)  5.463.273  5.487.623
Em curso
 Geração  211.045  -  211.045  168.336
 Transmissão  81.029  -  81.029  78.753
 Distribuição  201.290  -  201.290  183.628
 Telecomunicações  10.939  -  10.939  14.678
   504.303  -  504.303  445.395
   8.755.249  (2.787.673)  5.967.576  5.933.018

Obrigações vinculadas à concessão (633.414)  -  (633.414)  (599.417)
   8.121.835  (2.787.673)  5.334.162  5.333.601

De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, os bens e instalações utilizados na geração, transmissão, 
distribuição e comercialização 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 ANEEL nº 20/1999 regulamentou 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 que o produto da alienação seja depositado em conta bancária vinculada para aplicação na concessão.

As principais taxas anuais de depreciação, de acordo com a Resolução ANEEL nº 44/1999 e a Portaria nº 96, de 17 de março de 1995, do Ministério 
das Comunicações, são:

      %
 Equipamento geral     10,0
 Reservatórios, barragens e adutoras     2,0
 Estrutura e condutor do sistema e transformador de força (transmissão)     2,5
 Estrutura e condutor do sistema e transformador (distribuição)     5,0
 Banco de capacitores e chave de distribuição     6,7
 Equipamentos de transmissão e de energia (telecomunicações)     10,0
 Cabos aéreo e subterrâneo, fi os e central privada de comutação     10,0

Obrigações Especiais

São obrigações vinculadas à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica e representam os valores da União e dos consumidores, bem como 
as doações não condicionadas a qualquer retorno a favor do doador e as subvenções destinadas a investimentos no serviço público de energia 
elétrica na atividade de distribuição. O prazo de vencimento dessas obrigações é aquele estabelecido pelo Órgão Regulador para concessões de 
produção, transmissão e distribuição, cuja quitação ocorrerá ao fi nal da concessão.

Estas obrigações especiais estão diretamente vinculadas às adições efetuadas no imobilizado em serviço e não representam obrigações fi nanceiras 
efetivas para a Companhia. Estas obrigações foram corrigidas monetariamente até 31 de dezembro de 1995. Os percentuais de ativos depreciados 
vinculados às obrigações especiais é de 20,27% para a COPEL Transmissão (15,27% em 2001) e 53,14% para a COPEL Distribuição (51,04% em 2001).

16. Property, Plant and Equipment

    Monetarily Accumulated    Consolidated
    restated cost depreciation Net Net
     2002 2001
In service    
 Generation 4,146,360 (1,183,980) 2,962,380 3,046,297 
 Transmission               1,176,405 (338,314)  838,091 818,385 
 Distribution               2,733,076 (1,200,758) 1,532,318 1,495,005 
 Telecommunications                  194,681 (64,485) 130,196 127,634 
 Ownership interest                         424 (136)  288 302 
                8,250,946  (2,787,673) 5,463,273 5,487,623 

Construction in progress    
 Generation 211,045  - 211,045 168,336 
 Transmission                    81,029  - 81,029 78,753 
 Distribution                  201,290 - 201,290 183,628 
 Telecommunications                    10,939 - 10,939 14,678 
   504,303 -  504,303 445,395 
                8,755,249 (2,787,673) 5,967,576  5,933,018 

Special liabilities (633,414) - (633,414) (599,417)
    8,121,835 (2,787,673) 5,334,162 5,333,601 

In accordance with articles 63 and 64 of Decree No. 41,019 of February 26, 1957, assets and installations used in the generation, transmission and 
distribution of electric energy are linked to these services and cannot be retired, sold or pledged in guarantee without the prior written approval 
of ANEEL. ANEEL Resolution No. 20/99 regulates the Electric Energy Utility Concession assets, giving prior authorization for not restricting assets 
not tied to the concession, when intended for sale, and determining that the proceeds from the sale be deposited in a restricted bank account 
and invested in the concession.

The principal annual depreciation rates, in accordance with ANEEL Resolution No. 44/1999, and Ministry of Communications Ordinance No. 96 
of March 17, 1995, are as follows:

       % 
 Equipment    10.0 
 Reservoirs, dams and water mains    2.0 
 System structure and conductor, and power transformer (transmission)    2.5 
 System structure and conductor, and transformer (distribution)    5.0 
 Capacitors and distribution switches    6.7 
 Energy and transmission equipment (telecommunications)    10.0 
 Overhead and underground cables, wiring and private switching center    10.0 

Special Liabilities

These are obligations linked to the Electric Energy Public Service Concession and represent funds provided by the Federal Government and 
consumers, as well as certain unconditional donations and grants for investments in the electric energy public service in the distribution activity. 
The maturity of these special liabilities is established by the regulatory authorities for production, transmission and distribution concessions, and 
the liquidation will occur at the end of the concession.

These special liabilities are directly linked to the additions made to property, plant and equipment in service, and do not represent actual fi nancial 
liabilities for the Company. These liabilities have been restated through December 31, 1995. The percentage of depreciated assets linked to special 
liabilities is 20.27% for COPEL Transmissão (15.27% in 2001) and 53.14% for COPEL Distribuição (51.04% in 2001).
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      Consolidado
   Transmissão  Distribuição  Total  Total
     2002  2001
Em serviço
 Participação do consumidor  7.139  557.133  564.272  541.599
 Participação da União  -  1.139  1.139  1.139
   7.139  558.272  565.411  542.738
Em curso
 Participação do consumidor  -  68.003  68.003  56.679
   -  68.003  68.003  56.679
   7.139  626.275  633.414  599.417

17. Empréstimos e Financiamentos

Conforme comentado na Nota 13, o saldo de empréstimos e fi nanciamentos da Companhia refere-se a obrigações com instituições fi nanceiras 
repassadas às subsidiárias integrais, cuja transferência legal está em fase de formalização. O saldo é composto como segue:

    Circulante  Longo prazo   Companhia
   Principal  Encargos  Principal  Total  Total
      2002  2001
Moeda estrangeira
 Eurobônus (1)  -  8.756  529.995  538.751  353.810
 Euro-Commercial Paper (3)  -  -  -  -  152.339
 Secretaria Tesouro Nacional (4)  6.621  2.452  214.244  223.317  150.587
   6.621  11.208  744.239  762.068  656.736

A composição dos empréstimos consolidados é como segue:

    Circulante Longo prazo  Consolidado
   Principal  Encargos  Principal  Total  Total
        2002  2001
Moeda estrangeira
 Eurobônus (1)  -  8.756  529.995  538.751  353.810
 BID (2)  31.720  7.131  238.853  277.704  192.267
 Euro-Commercial Paper (3)  -  -  -  -  152.339
 Secretaria Tesouro Nacional (4)  6.621  2.452  214.244  223.317  150.587
 Banco do Brasil S.A. (5)  7.363  900  44.209  52.472  35.654
 Eletrobrás (6)  5.604  10  127  5.741  11.471
   51.308  19.249  1.027.428  1.097.985  896.128
Moeda nacional
 Eletrobrás (6)  44.332  24  402.818  447.174  476.925
 BNDES (7)  4.906  70  9.813  14.789  19.013
 Banestado (8)  974  6  1.315  2.295  7.014
 FINEP (9)  3.818  21  -  3.839  8.631
 Outros bancos (10)  2.115  12  1.097  3.224  4.407
 Fundação Copel (11)  16.143  -  -  16.143  32.518
   72.288  133  415.043  487.464  548.508
   123.596  19.382  1.442.471  1.585.449  1.444.636

(1)  Eurobônus – Emissão de notas de Eurobônus em 2 de maio de 1997, com vencimento único em 2 de maio de 2005, no valor equivalente a US$ 
150.000 mil, com juros de 9,75% a.a. e pagamentos semestrais a partir de 2 de novembro de 1997. O valor estava sujeito à quitação antecipada 
em 2 de maio de 2002, por opção da COPEL ou dos investidores. A Companhia repactuou a operação de forma a não haver o impacto 
relevante da antecipação do vencimento. A repactuação foi concluída em 2 de maio de 2002 e o vencimento fi cou mantido para 2 de maio de 
2005, bem como permaneceram as mesmas condições de taxa e pagamentos de juros. As cláusulas restritivas do contrato são como segue:

      Consolidated
    Transmission Distribution Total Total
     2002 2001
In service    
 Cosumers’ contribution 7,139  557,133  564,272  541,599 
 Federal Government -  1,139  1,139  1,139 
   7,139  558,272  565,411  542,738 
Construction in progress    
 Cosumers’ contribution -  68,003  68,003  56,679 
   -  68,003  68,003  56,679 

    7,139  626,275  633,414  599,417 

17. Loans and Financing

As commented in Note 13, the Company’s Loans and Financing balance refers to obligations with fi nancial institutions passed on to the wholly-
owned subsidiaries; the legal transfer of these obligations is in the stage of formalization. The balance is composed as follows:

     Current portion Long-term   Company
    Principal Debt charges Principal Total Total
      2002 2001
Foreign currency     
 Eurobonds (1) -  8,756  529,995  538,751  353,810 
 Euro-Commercial Paper Program (3) -  -  -  -  152,339 
 National Treasury Department (4) 6,621  2,452  214,244  223,317  150,587 
    6,621  11,208  744,239  762,068  656,736 

The consolidated loans are composed as follows:

    Current portion Long-term  Consolidated
      Principal Debt charges Principal Total Total
       2002 2001 
Foreign currency     
  Eurobonds (1) -  8,756  529,995  538,751  353,810 
  IDB (2) 31,720  7,131  238,853  277,704  192,267 
  Euro-Commercial Paper Program (3) -  -  -  -  152,339 
  National Treasury Department (4) 6,621  2,452  214,244  223,317  150,587 
  Banco do Brasil S.A. (5) 7,363  900  44,209  52,472  35,654 
  Eletrobrás (6) 5,604  10  127  5,741  11,471  
    51,308  19,249  1,027,428  1,097,985  896,128 
 Local currency     
  Eletrobrás (6) 44,332  24  402,818  447,174  476,925 
  BNDES (7) 4,906  70  9,813  14,789  19,013
  Banestado (8) 974  6  1,315  2,295  7,014 
  FINEP (9) 3,818  21  -  3,839  8,631 
  Other commercial banks (10) 2,115  12  1,097  3,224  4,407 
  Fundação Copel (11) 16,143  -  -  16,143  32,518 
    72,288  133  415,043  487,464  548,508 

     123,596  19,382  1,442,471  1,585,449  1,444,636  

(1) Eurobonds – Consists of Eurobonds issued on May 2, 1997, maturing on May 2, 2005, equivalent to US$150,000, subject to interest of 9.75%   
 paid semi-annually, starting on November 2, 1997. The bonds were subject to early redemption on May 2, 2002, at the option of COPEL or of  
 the investors, and the Company renegotiated the transaction to avoid the signifi cant impact of the accelerated maturity. The renegotiation  
 was concluded on May 2, 2002, and maturity was maintained at May 2, 2005, remaining the same rate and interest payment conditions. This  
 contract has certain debt covenants as follows: 
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 •  Os portadores de pelo menos 20% do montante do principal das notas então em circulação podem notifi car a COPEL e o “Trustee” 
   que   as mesmas estão vencidas e exigíveis no montante de seu principal juntamente com os juros acumulados se: (I) a Companhia ou  

   qualquer subsidiária alienar ou deixar de levar adiante os negócios por elas conduzidos na data da emissão das notas; ou (II) se ocorrer  
   qualquer alteração substancial na natureza dos negócios; ou ainda (III) se o Estado do Paraná deixar de possuir pelo menos 51% do  
  capital votante da Companhia;

 
 •  A relação EBTIDA/despesa fi nanceira (consolidado) deverá ser de, no mínimo, 2,5; e a relação dívida total/EBTIDA deverá ser de, no  

  máximo, 3,25 (consolidado).

  A relação dívida total/EBTIDA resultou em índice superior ao estabelecido na cláusula restritiva, em decorrência dos efeitos da 
variação  cambial do dólar norte-americano frente ao real, refl etidos nas rubricas “Energia elétrica comprada para revenda” e “Despesas 
fi nanceiras”, na medida em que afetaram de forma signifi cativa o saldo da dívida e as compras de energia elétrica de Itaipu, CIEN e UEG 
Araucária. Considerando a excepcionalidade do cenário econômico, particularmente quanto à questão cambial, a COPEL está negociando 
junto aos credores a obtenção de “waiver” relativo ao não cumprimento desta cláusula restritiva.

(2) BID – Empréstimo para a Usina Hidrelétrica de Segredo e Derivação do Rio Jordão, foi liberado a partir de 15 de janeiro de 1991, totalizando US$ 
135.000 mil. O principal, cujo pagamento da primeira parcela ocorreu em 15 de janeiro de 1997, e os juros são amortizados semestralmente até 
2011. Os juros são calculados de acordo com a taxa de captação do BID, a qual, para o 4º trimestre de 2002, foi de 5,27% a.a. O empréstimo 
tem garantia hipotecária e fi duciária, além da co-garantia do Governo Federal, e seu contrato possui cláusulas restritivas abaixo, que estão 
sendo atendidas pela Companhia:

 •  Tomar medidas apropriadas para obtenção de tarifas que possam cobrir todos os custos de operação;

 •  Proibição da Companhia adquirir suas próprias ações e distribuir qualquer parte de seu capital, sem autorização prévia do banco;

 •  Durante a execução do projeto, a Companhia não pode contratar outros empréstimos de longo prazo, caso o índice de liquidez geral 
   seja inferior a 1,5, sem prévia anuência da instituição fi nanciadora;

 •  Índice de liquidez de 1,2, calculado pela relação entre o ativo circulante e o total de fi nanciamentos comerciais e bancários de curto   
  prazo, excluindo-se a parte da dívida vencível a longo prazo e os dividendos a serem reinvestidos;

 •  Relação entre a dívida de longo prazo e o patrimônio não exceda a 0,9.

(3) Programa Euro-Commercial Paper – Títulos emitidos no exterior para fi nanciamento de capital de giro. O programa foi estabelecido em 
março de 1995, sendo o saldo constituído de uma única série, com vencimento renegociado para 17 de maio de 2002 e pago nessa data.

(4) Secretaria do Tesouro Nacional – A reestruturação da dívida de médio e longo prazos, assinada em 20 de maio de 1998, referente aos 
fi nanciamentos sob amparo da Lei n.º 4.131/62, está demonstrada no quadro a seguir:

   Prazo  Vencimento  Carência
Tipo de bônus  (anos)  fi nal  (anos)   Consolidado
      2002  2001
 Par Bond (a)  30  15.04.2024  30  56.361  35.573
 Capitalization Bond (b)  20  15.04.2014  10  50.569  27.807
 Debt Conversion Bond (c)  18  15.04.2012  10  45.409  24.976
 Discount Bond (d)  30  15.04.2024  30  39.126  27.374
 El Bond - Bônus de Juros (e)  12  15.04.2006  3  13.413  14.389
 New Money Bonds (f)  15  15.04.2009  7  9.151  13.235
 FLIRB (g)  15  15.04.2009  9  9.288  7.233
      223.317  150.587

As taxas de juros praticadas e as amortizações são as seguintes:

a) Par Bond – Juros correspondentes a 4,0% a.a. no primeiro ano a 6,0% a.a. até o fi nal e amortização única no fi nal do contrato.

b) Capitalization Bond – Juros correspondentes a 4,0% a.a. no primeiro ano a 8,0% a.a. até o fi nal do contrato e amortização em 21 parcelas
semestrais, a partir de abril de 2004.

 •  Holders of at least 20% of the principal of outstanding Eurobonds may notify COPEL and the Trustee that these bonds are past-due,   
  and the principal plus accrued interest should be paid in case: (I) the Company or any subsidiary sell or desist to carry on the business   
  conducted by them on the Eurobonds issuance date; or (II) any substantial change in the nature of business occurs; or (III) the State of   
  Paraná ceases to hold at least 51% of the Company’s voting capital;

 •  The EBTIDA/fi nancial expenses ratio (consolidated) should be, at least, 2.5; and the total debt/EBTIDA ratio should be up to 3.25   
  (consolidated). 

  The total debt/EBTIDA ratio resulted in an index higher than that established in the debt covenants due to the effects of the exchange  
   variation of the US dollar against the Brazilian real, recorded under the captions  “Electricity purchased for resale” and “Financial   
  expenses”, since they had signifi cant effects on the debt balance and on purchase of electric energy from Itaipu, CIEN and UEG  
  Araucária. Considering the  exceptionality of the economic scenario, especially as regards the exchange issue, COPEL is negotiating with  
  creditors a waiver related to the noncompliance with this debt covenant.

(2) BID (Inter-American Development Bank) – Consists of a loan for the Segredo hydroelectric power plant and the Rio Jordão deviation   
 project,  guaranteed by the Federal Government, released on January 15, 1991, totaling US$135 million. The fi rst payment of principal
 was due on January 15, 1997; interest and principal payments are due semi-annually up to 2011. Interest is calculated according to a
 rate determined by the institution each year, which in the fourth quarter of 2002 was 5.27% per year. The loan is  guaranteed by statutory  
 liens on the fi nanced assets and mortgage guarantee, in addition to the co-guarantee of the Federal Government;  the contract   
 has the following debt covenants, which are being fulfi lled by the Company:

 •  Take proper measures to obtain tariffs which could cover all operating costs; 

 •  The Company is prohibited to acquire its own shares and distribute any part of its capital without the bank’s prior authorization;

 •  During the project performance, the Company cannot obtain other long-term loans if the general liquidity ratio is lower than 1.5,   
  without the bank’s prior authorization;

 •  Liquidity ratio of 1.2, calculated by the ratio between current assets and total short-term commercial and bank fi nancing, excluding the  
  long-term portion and dividends to be reinvested;

 •  Ratio between long-term debt and shareholders’ equity should not exceed  0.9.

(3) Euro-Commercial Paper Program – Notes issued abroad to fi nance working capital. The Euro-Commercial Paper Program was established   
 in March 1995, under which there is currently one tranche outstanding renegotiated to mature on May 17, 2002 and paid on this date.

(4) National Treasury Department – The debt classifi ed as National Treasury Department whose terms and payment conditions were   
 established as part of the Brazilian foreign debt restructuring, under Law 4,131/62, signed on May 20, 1998, is as follows:

       Maturity Grace period    
  Bond type Years (date) (years)   Consolidated
       2002 2001
  Par Bond (a) 30  04.15.2024  30  56,361  35,573 
  Capitalization Bond (b) 20  04.15.2014  10  50,569  27,807 
  Debt Conversion Bond (c)  18  04.15.2012  10  45,409  24,976 
  Discount Bond (d) 30  04.15.2024  30  39,126  27,374 
  El Bond - Bônus de Juros (e) 12  04.15.2006  3  13,413  14,389 
  New Money Bonds (f)  15  04.15.2009  7  9,151  13,235 
  FLIRB (g) 15  04.15.2009  9  9,288  7,233  

       223,317  150,587  
 
The annual interest rates and amortization are as follows:

 a) Par Bond – From 4.0% in the fi rst year to 6.0% to maturity, and a single amortization at maturity.

 b) Capitalization Bond – From 4.0% in the fi rst year to 8.0% to maturity, and amortization in 21 semi-annual installments, beginning April 2004.

45

46

af_Demonstrações_A3.id   23 10/27/03, 4:36:01 PM



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 2002

FINANCIAL STATEMENTS 2002

(C
on

ve
ni

en
ce

 T
ra

ns
la

tio
n 

in
to

 E
ng

lis
h 

fro
m

 th
e 

O
rig

in
al

 P
re

vi
ou

sly
 Is

su
ed

 in
 Po

rt
ug

ue
se

)

c) Debt Conversion Bond – Juros correspondentes a libor semestral + 7/8% a.a. e amortização em 17 parcelas semestrais, a partir de abril de 2004.

d) Discount Bond – Juros correspondentes a libor semestral + 13/16% a.a. e amortização única no fi nal do contrato.

e) El Bond – Bônus de Juros – Juros correspondentes a libor semestral + 13/16% a.a. e amortização em 19 parcelas semestrais, a partir de 
abril de 1997.

f) New Money Bonds – Juros correspondentes a libor semestral + 7/8% a.a. e amortização em 17 parcelas semestrais, a partir de abril de 2001.

g) FLIRB – Juros correspondentes a 4,0% a 5,0% a.a. nos primeiros anos e libor semestral + 13/16% a.a. após o 6º ano até o fi nal do contrato e 
amortização em 13 parcelas semestrais, a partir de abril de 2003.

Em garantia a este contrato a Companhia cedeu e transferiu à União, condicionado ao inadimplemento de qualquer parcela do fi nanciamento, 
os créditos que forem feitos à sua conta centralizadora de arrecadação das suas receitas próprias, até o limite sufi ciente para pagamento das 
prestações e demais encargos devidos em cada vencimento. Nos bônus Discount Bond e Par Bond, existem garantias depositadas, nos valores 
de R$ 10.981 mil e R$ 16.233 mil (R$ 6.929 mil e R$ 9.876 mil em 2001), respectivamente, contabilizadas em outros ativos realizáveis a longo prazo 
(Nota 14).

(5)  Banco do Brasil S.A. – Contratos com recursos em Yen, para a subestação isolada a gás – Salto Caxias, amortizáveis em 20 parcelas   
 semestrais, a partir de 7 de março de 2000, com juros de 2,8% a.a. A garantia é vinculada à receita própria.

(6)  Eletrobrás – Empréstimos originados principalmente de recursos do FINEL para expansão dos sistemas de geração, transmissão e 
 distribuição.  A amortização iniciou-se em 30 de junho de 1996 e o último pagamento está previsto para agosto de 2021. Os juros de 6,5%  
 a.a.  e o principal são amortizados mensalmente, atualizados pelo índice do FINEL. O contrato em moeda estrangeira, repassado para a 
 COPEL Geração, é atualizado com juros de 0,8125%, acima da LIBOR semestral, com garantia vinculada à receita da COPEL. O contrato  
 repassado à COPEL Distribuição, com recursos do BIRD, tem encargos pagos semestralmente de 6,49% a.a.; o valor liberado foi de US$ 30 
 mil, de um crédito de US$ 3.000 mil, cuja diferença será utilizada a partir de 31 de dezembro de 2003; a garantia é dada por fiança do  
 Governo Federal. Todos os contratos com a Eletrobrás possuem as cláusulas restritivas abaixo, que estão sendo atendidas pela Companhia:

 •  Comprometimento, até o final da liquidação de toda a dívida decorrente do contrato, de não assumir novos compromissos que   
  superem  o equivalente a 5% de seu ativo fi xo e/ou que elevem seu endividamento em nível superior a 66% do seu ativo fi xo;
 •  Comprometimento em atender notifi cação da Eletrobrás em 24 horas para revisão das garantias, no caso de privatização da mutuária,   
  sob pena de vencimento antecipado da dívida.

(7)  BNDES – Empréstimo para construção da Derivação do Rio Jordão, amortizável em 99 parcelas mensais, a partir de 15 de outubro de 1997. A
remuneração é indexada pela TJLP (limitada a 60%) mais “spread” de 6% a.a. e a garantia é a vinculação da receita da COPEL.

(8)  Banco Banestado S.A. – Fornecedores Turnkey – Contratos iniciados a partir de 2 de setembro de 1996, amortizáveis em 48 parcelas 
 mensais, a partir de 15 de julho de 1997. A taxa de juros é indexada pela TJLP (limitada a 60%) mais “spread” de 3,5% a 6% a.a. Os  
 empréstimos são para investimento na expansão do sistema de distribuição de energia elétrica e a garantia é a vinculação da receita da 
 COPEL.

(9)  FINEP – Contrato fi rmado em 13 de setembro de 1996 para fi nanciamento de equipamentos dos laboratórios da Companhia, amortizável 
 em 49 parcelas mensais a partir de 15 de setembro de 1999, indexado pela TJLP (limitada a 60%) e taxa de juros de 6% a.a., sendo garantido  
 por fi ança do Estado do Paraná.

(10) Outros bancos – Empréstimos em bancos comerciais com a fi nalidade de aquisição de componentes elétricos, investimentos em obras de
 distribuição e transmissão, além de renegociação de parte da dívida própria. Os empréstimos são remunerados a juros de 5% a 12% a.a., 
 indexados a TJLP, TR e IGP-M e são garantidos por alienação fi duciária e receita própria.

(11)  Fundação Copel – Em 30 de março de 2001, a Companhia comprou junto à Fundação Copel parte das edifi cações que eram locadas da
 Fundação. O valor da compra foi estipulado com base em laudos de avaliação individuais das edificações, efetuados por 
 empresa  especializada. O contrato de compra entre as partes prevê o pagamento em 30 parcelas mensais, calculadas pelo método price de  
 amortização, com taxa de juros reais equivalente a 6% a. a. e atualização mensal pela variação do INPC. O primeiro pagamento ocorreu 
 em 30 de abril de 2001 e a garantia é dada por notas promissórias e pacto comissório.

 c) Debt Conversion Bond – Six-month LIBOR + 7/8% annually, and amortization in 17 semi-annual installments,  beginning April 2004.

 d) Discount Bond – Six-month LIBOR + 13/16% annually and a single amortization at maturity.

 e) El Bond – Interest Bonds – Six-month LIBOR + 13/16% annually and amortization in 19 semi-annual installments, beginning April 1997.

 f) New Money Bonds – Six-month LIBOR + 7/8% annually and amortization in 17 semi-annual installments, beginning April 2001.

 g) FLIRB – From 4.0% to 5.0% per year in the fi rst years and six-month LIBOR + 13/16% annually after the sixth year to maturity, and   
 amortization in 13 semi-annual installments, beginning April 2003.

As collateral for this agreement, the Company assigned and transferred to the Federal Government, conditioned to  the nonpayment of any 
fi nancing installment, the credits to be made to its account for own revenues, up to a limit suffi cient to cover the payment of installments and 
other charges payable at each maturity. For Discount Bonds and Par Bonds, there are escrow deposits of R$ 10,981 and R$ 16,233 (R$ 6,929 and 
R$ 9,876 in 2001), respectively, accounted for in other noncurrent assets (Note 14).

(5) Banco do Brasil S.A. – Consists of a loan in Japanese Yen for the gas thermoelectric substation of the Salto Caxias plant, with amortization  
 in 20 semi-annual installments, beginning March 7, 2000, subject to an interest of 2.8% per year. Guarantee is linked to its own revenue.

(6) Eletrobrás – Consists of loans funded by FINEL for the expansion of the generation, transmission and distribution systems. Amortization   
 started on June 30, 1996 and the fi nal maturity is in August 2021. Interest of 6.5% per year and principal are paid on a monthly basis restated  
 by the FINEL (Eletrobrás fi nancing rate) index. The foreign currency contract, repassed to COPEL Geração is subject to interest of 0.8125%   
 over six-month LIBOR rate, with guarantee linked to COPEL revenue. The contract repassed to COPEL Distribuição S.A., with funds from   
 BIRD,  is subject to interest of 6.49% per year paid semi-annually; the amount released was US$ 30 of a US$ 3,000 credit, and the difference
  will be used starting December 31, 2003; the amount is guaranteed by the Federal Government.  All contracts with Eletrobrás have the   
 following debt covenants, which are being fulfi lled by the Company:

 • Commitment, until the fi nal settlement of total agreement-related debts, not to assume other commitments exceeding 5% of its fi xed   
  assets and/or increase its indebtedness to a level above 66% of its fi xed assets;
 • Commitment to comply with Eletrobrás notice within 24 hours, in order to review collaterals in case of borrower privatization, under  
  penalty of anticipated debt settlement. 

(7) BNDES – Consists of a loan used to fi nance the Rio Jordão diversion project, payable in 99 monthly installments, starting October 15, 1997.   
 The loan is restated based on the TJLP (Brazilian long-term interest rates) limited to 60%, plus 6% annual interest. The guarantee is linked to  
 COPEL revenues.

(8) Banco Banestado S.A. – Turnkey suppliers - Consists of several contracts starting September 2, 1996, payable in 48 monthly installments   
 (principal + interest) starting July 15, 1997. The interest rate is based on TJLP (limited to 60%) plus a fl oating spread between 3.5% and 6% per  
 annum. The loan was used to fi nance the electricity distribution network and is secured by Copel’s revenues.

(9) FINEP – Consists of a loan on September 13, 1996, to fi nance the Company’s laboratory equipment, with interest and principal payments due  
 in 49 monthly installments, beginning September 15, 1999, with interest based on TJLP (limited to 60%) plus 6% annual interest, guaranteed   
 by the State of Paraná.

(10) Other banks – Loans with commercial banks to fi nance the acquisition of electrical components, investments in distribution and   
 transmission networks, and in renegotiation of part of Company’s debts. The loans are subject to interest from 5% to 12% per year, and   
 indexed  based on TJLP, TR and IGP-M, and are guaranteed by chattel mortgage and the Company’s revenues.

(11) Fundação Copel – On March 30, 2001, the Company purchased from Fundação Copel part of the buildings which were leased from
  Fundação.  The amount negotiated was established based on individual appraisal reports of the buildings, made by a specialized fi rm.   
 The agreement between the parties establishes that Copel will pay for the buildings 30 monthly installments, calculated based on the price  
 amortization method, with interest rate of 6% per year plus monthly restatement based on the variation of INPC – national consumer price  
 index. The fi rst payment was made on April 30, 2001, and guarantee is provided based on promissory notes and a resolutory clause.
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a) Composição dos empréstimos e fi nanciamentos por tipo de moeda e indexador:

Moeda (equivalente em R$) / Indexador     Consolidado
   2002  %  2001  %
Moeda estrangeira
 Dólar norte-americano  767.809  48,43  668.207  46,25
 Yen   52.472  3,31  35.654  2,47
 BID - cesta de moedas  277.704  17,52  192.267  13,31
   1.097.985  69,26  896.128  62,03
Moeda nacional
 TR   2.296  0,14  3.267  0,23
 URBNDES e TJLP  20.778  1,31  34.897  2,42
 IGP-M  1.072  0,07  900  0,06
 UFIR  20.939  1,32  20.249  1,40
 FINEL  426.236  26,88  456.677  31,61
 INPC  16.143  1,02  32.518  2,25
   487.464  30,74  548.508  37,97
   1.585.449  100,00  1.444.636  100,00

b) Variação das principais moedas estrangeiras e indexadores aplicados aos empréstimos e fi nanciamentos:

Moeda/Indexador                                  Variação anual (%)
     2002  2001
 Dólar norte-americano    52,27  18,67
 Yen     68,18  3,66
 BID - cesta de moedas    7,17  (4,25)
 TR     2,85  2,41
 URBNDES    3,71  3,35
 IGP-M    25,30  10,38
 FINEL    4,68  2,18
 INPC    14,74  9,44

c) Vencimentos das parcelas a longo prazo:

   Moeda  Moeda
   estrangeira  nacional   Consolidado
     2002  2001
2003   -  -  -  99.374
2004   55.867  45.409  101.276  76.746
2005   585.868  42.630  628.498  422.598
2006   53.971  36.714  90.685  67.435
2007   52.069  35.172  87.241  65.869
2008   52.069  33.986  86.055  65.413
2009   50.661  30.460  81.121  60.663
2010   41.885  29.285  71.170  54.233
2011   25.962  29.285  55.247  44.399
2012   7.388  29.285  36.673  32.817
Após 2012  101.688  102.817  204.505  164.907
   1.027.428  415.043  1.442.471  1.154.454

a) Composition of foreign currency loans by currency and index:
    
Currency (equivalent R$)/Index       Consolidated
   2002 % 2001 %
Foreign currency    
 U.S. dollar 767,809  48.43 668,207  46.25
 Japanese yen 52,472  3.31 35,654  2.47
 BID - currency pool 277,704  17.52 192,267  13.31
   1,097,985  69.26 896,128  62.03
Local currency    
 TR  2,296  0.14 3,267  0.23
 URBNDES and TJLP 20,778  1.31 34,897  2.42
 IGP-M 1,072  0.07 900  0.06
 UFIR 20,939  1.32 20,249  1.40
 FINEL 426,236  26.88 456,677  31.61
 INPC 16,143  1.02 32,518  2.25
   487,464  30.74 548,508  37.97

    1,585,449  100.00 1,444,636  100.00

b) Variations in the principal currencies used in the Company’s loans and fi nancing in relation to the Brazilian Real:

Currency/Index                                            Annual increase (decrease) (%)
     2002 2001
 U.S. dollar   52.27  18.67 
 Japanese yen   68.18  3.66 
 BID - currency pool   7.17  (4.25)
 TR    2.85  2.41 
 URBNDES   3.71  3.35 
 IGP-M   25.30  10.38 
 FINEL   4.68  2.18 
 INPC   14.74  9.44 
 
c) Maturity of long-term loans and fi nancing:

    Foreign Local    
    currency currency   Consolidated
     2002 2001
2003  -  -  -  99,374 
2004  55,867  45,409  101,276  76,746 
2005  585,868  42,630  628,498  422,598 
2006  53,971  36,714  90,685  67,435 
2007  52,069  35,172  87,241  65,869 
2008  52,069  33,986  86,055  65,413 
2009  50,661  30,460  81,121  60,663 
2010  41,885  29,285  71,170  54,233 
2011   25,962  29,285  55,247  44,399 
2012  7,388  29,285  36,673  32,817 
After 2012 101,688  102,817  204,505  164,907 

    1,027,428  415,043  1,442,471  1,154,454 
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d) Mutação de empréstimos e fi nanciamentos:

   Moeda estrangeira   Moeda nacional   Consolidado
Saldos   Curto prazo  Longo prazo  Curto prazo  Longo prazo  Total

Em 31 de dezembro de 2000  208.181  625.439  67.493  478.639  1.379.752
 Ingressos  168.806  59  -  64.112  232.977
 Encargos  77.150  -  46.947  -  124.097
 Variação monetária e cambial  36.424  103.888  2.607  10.516  153.435
 Transferências  34.631  (34.631)  93.568  (93.568)  -
 Amortizações  (323.819)  -  (121.806)  -  (445.625)

Em 31 de dezembro de 2001  201.373  694.755  88.809  459.699  1.444.636
 Ingressos  -  -  -  6.370  6.370
 Encargos  82.137  -  43.423  -  125.560
 Variação monetária e cambial  46.368  365.661  3.831  19.242  435.102
 Transferências  32.988  (32.988)  70.268  (70.268)  -
 Amortizações  (292.309)  -  (133.910)  -  (426.219)

Em 31 de dezembro de 2002  70.557  1.027.428  72.421  415.043  1.585.449

18. Debêntures

A operação de emissão de debêntures simples foi aprovada pela 156ª Assembléia Geral Extraordinária, em 19 de fevereiro de 2002, e a emissão foi 
concluída em 9 de maio de 2002, com subscrição integral no valor total de R$ 500.000 mil, dividida em 3 séries (R$ 100.000, R$ 100.000 e 
R$ 300.000, respectivamente), com prazo de vigência de 5 anos, vencíveis em 1º de março de 2007. A 1ª série poderá ser repactuada em março de 
2004 e a 2ª série em março de 2005.

A espécie das debêntures é sem preferência (quirografária), com garantia pela fi ança conjunta e solidária das subsidiárias integrais da COPEL. Não 
são conversíveis em ações e têm forma escritural. A destinação dos recursos foi a quitação do Euro-Commercial Paper e aplicação no programa 
de investimentos das subsidiárias integrais relativo aos exercícios de 2002 a 2004.

A remuneração da 1ª e 2ª séries será equivalente à variação da taxa média dos Depósitos Interfi nanceiros de um dia, denominada Taxa DI, “over 
extra grupo”, expressa na forma de percentual ao ano, base 252 dias, calculada e divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de 
Títulos – Cetip (a taxa DI), capitalizada de “spread” de 1,75% a.a. Serão pagos semestralmente no primeiro dia útil nos meses de março e setembro. 
A 3ª série terá seu valor nominal unitário remunerado a partir da data de emissão, 1º de março de 2002, pelo IGP-M, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas, pelo nº de dias úteis, mais juros de 13,25% a.a. Os juros serão pagos anualmente no 1º dia útil de março e a atualização pelo IGP-M 
em parcela única, juntamente com o principal.

A composição do saldo em 31 de dezembro de 2002 é como segue:

    Circulante  Longo prazo  Companhia e
    Encargos  Principal  Consolidado
      2002
Moeda nacional
 Debêntures   55.161  573.683  628.844
    55.161  573.683  628.844

Parte do saldo da obrigação foi repassado para a COPEL Distribuição, da mesma forma que os empréstimos e fi nanciamentos (Nota 13).

    Circulante  Longo prazo
COPEL Distribuição S.A.   Encargos  Principal  Total
      2002
Moeda nacional
 Companhia - Repasse Debêntures (Nota 39)   48.199  473.683  521.882
    48.199  473.683  521.882

d) Summary of changes in loans and fi nancing:

     Foreign currency   Local currency  Consolidated
    Current portion Long-term Current portion Long-term Total
     
Balances as of December 31, 2000 208,181  625,439  67,493  478,639  1,379,752 
 Proceeds - new loans 168,806  59  -  64,112  232,977 
 Interest 77,150  -  46,947  -  124,097 
 Monetary and exchange variations 36,424  103,888  2,607  10,516  153,435 
 Transfer from long-term to current portion 34,631  (34,631) 93,568  (93,568) - 
 Payments (323,819) -  (121,806) -  (445,625)
 
Balances as of December 31, 2001 201,373  694,755  88,809  459,699  1,444,636 
 Proceeds - new loans -  -  -  6,370  6,370 
 Interest 82,137  -  43,423  -  125,560 
 Monetary and exchange variations 46,368  365,661  3,831  19,242  435,102 
 Transfer from long-term to current portion 32,988  (32,988) 70,268  (70,268) - 
 Payments (292,309) -  (133,910) -  (426,219)
 

Balances as of December 31, 2002 70,557  1,027,428  72,421  415,043  1,585,449 

18. Debentures

The issuance of simple debentures was approved at the 156th Extraordinary Shareholders’ Meeting of February 19, 2002, and concluded on May 
9, 2002, with full subscription in the amount of R$ 500,000, divided into 3 series  (R$ 100,000, R$ 100,000 and R$ 300,000, respectively), with a 
5-year validity term and maturity on March 1, 2007. The 1st series may be renegotiated in March 2004, and the 2nd series in March 2005.

Debentures are non-preferred (chirographary), for which COPEL’s wholly-owned subsidiaries were jointly and severally liable.  These debentures 
are registered and nonconvertible into shares. These funds were used in the settlement of Euro-Commercial Paper and in the wholly-owned 
subsidiaries’ investment program from 2002 to 2004.

The remuneration of the 1st and 2nd series will be equivalent to the average rate of  One-Day Interfi nancial Deposits, called DI rate, “over extra 
group” (overnight deposits in unrelated fi nancial institutions), expressed as annual percentage, base 252 days, calculated and issued by the 
Clearinghouse for the Custody and Financial Settlement of Securities - CETIP (DI rate), capitalized by spread of 1.75% per year. These debentures 
will be paid semi-annually at the fi rst business day of March and September. The nominal unit value of 3rd series debentures will be  remunerated 
as from the issuance date, March 1, 2002, based on the IGP-M issued by Fundação Getúlio Vargas, considering the number of days, and subject to 
interest of 13.25% per year. Interest will be annually paid at the fi rst business day of March, restated based on the IGP-M in a single installment, 
together with the principal.

As of December 31, 2002, balance is as follows:

    Current portion Long-term Company and 
     Interest Principal consolidated
      2002
Local currency     
 Debentures  55,161  573,683  628,844 
     55,161  573,683  628,844

Part of the obligation balance was passed on to COPEL Distribuição, similarly to loans and fi nancing (Note 13).   
         
     Current portion Long-term  
COPEL Distribuição S.A.  Interest Principal Total 
       2002
Local currency     
 Company - debenture repass (Note 39) 48,199  473,683  521,882 
      48,199  473,683  521,882 
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19. Fornecedores

     Companhia   Consolidado
    2002  2001  2002  2001
Encargos de uso da rede elétrica
 Uso da conexão   -  -  1.761  146
 Uso da rede básica   -  -  20.720  15.248
 Transporte de energia   -  -  1.800  1.683
    -  -  24.281  17.077
Fornecedores de energia elétrica
 ANDE (Paraguai)   -  -  5.208  3.843
 Eletrosul (Itaipu)   -  -  80.621  70.210
 Concessionários - MAE (Nota 35)   -  -  5.038  161.268
 CIEN - CP (Nota 30)   -  -  100.198  -
 CIEN - LP (Nota 30)   -  -  6.326  -
 UEG Araucária Ltda. (Nota 29)   -  -  3.836  -
 Outros concessionários   -  -  4.235  818
    -  -  205.462  236.139
Materiais e serviços
 Faturado   203  163  10.733  12.296
 Não faturado   161  315  14.732  5.332
    364  478  25.465  17.628
    364  478  255.208  270.844
   Total Curto Prazo  364  478  248.882  270.844
   Total Longo Prazo  -  -  6.326  -

20. Taxas Regulamentares

       Consolidado
      2002  2001
 RGR - Diferença 2000 (1997 a 2000, em 2001)     809  9.411
 Quota de reserva global de reversão - RGR     4.300  4.515
 Compensação fi nanceira - recursos hídricos     9.254  8.030
 Quota de consumo de combustível - CCC     12.697  11.111
 Taxa de fi scalização - ANEEL     565  691
 Impostos - FUST e FUNTEL     14  28
 Encargos de capacidade emergencial (Nota 7)     11.640  -
      39.279  33.786

O recolhimento da diferença da quota anual da RGR apurada no exercício de 2000 está sendo efetuado de acordo com os prazos estabelecidos 
pelo Despacho ANEEL nº 32, de 28 de janeiro de 2002.

As subsidiárias da COPEL estão no aguardo de defi nição por parte da ANEEL quanto aos valores e prazos de recolhimento da diferença da RGR 
apurada no exercício de 2001. Diante da indefi nição, a obrigação, no valor de R$ 2.973 mil, está registrada no exigível a longo prazo.

19. Suppliers

        Company   Consolidated
    2002 2001 2002 2001
Transmission network use charges    
 Connection   -  -  1,761  146 
 Basic network  -  -  20,720  15,248 
 Energy transmission  -  -  1,800  1,683 
    -  -  24,281  17,077 
Electricity suppliers    
 ANDE (Paraguay)  -  -  5,208  3,843 
 Eletrosul (Itaipu)  -  -  80,621  70,210 
 Concessionaires - MAE (Note 35)  -  -  5,038  161,268 
 CIEN - short term (Note 30)  -  -  100,198  - 
 CIEN - long term (Note 30)  -  -  6,326  - 
 UEG Araucária Ltda. (Note 29)  -  -  3,836  - 
 Other concessionaires  -  -  4,235  818 
    -  -  205,462  236,139 
Suppliers of materials and services    
 Billed  203  163  10,733  12,296 
 Unbilled  161  315  14,732  5,332 
    364  478  25,465  17,628 
     364  478  255,208  270,844 
   Total current 364  478  248,882  270,844 
   Total long-term -  -  6,326  - 

20. Regulatory Charges

         Consolidated
      2002 2001
 RGR - difference in 2000 (1997 to 2000, in 2001)    809  9,411 
 Global reserve for reversion quota - RGR    4,300  4,515 
 Compensation for land usage    9,254  8,030 
 Fuel usage quota - CCC    12,697  11,111 
 ANEEL - inspection fee    565  691 
 FUST and FUNTEL taxes    14  28 
 Emergency capacity charges (Note 7)    11,640  - 

       39,279  33,786 

The annual difference in the Global Reserve for Reversion quotas for 2000 is being paid according to ANEEL Instruction No. 32, of January 28, 2002.

COPEL’s subsidiaries are awaiting ANEEL’s defi nition as to the amounts and payment terms related to RGR differences in 2001. Due to this lack of 
defi nition, an amount of R$ 2,973 has been recorded in long-term liabilities.
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21. Consumidores e Outras Contas a Pagar

     Companhia   Consolidado
    2002  2001  2002  2001
Consumidores
 Taxa de iluminação pública arrecadada (a)   -  -  11.063  11.884
 Pré-venda de energia (b)   -  -  568  12.094
 Consumidores baixa renda (Nota 7)   -  -  7.071  -
 Adiantamento de clientes - crédito de ICMS   -  -  5.161  1.091
 Consumidores - outros   - -  2.468  1.438
    -  -  26.331  26.507

Outras contas a pagar
 Cauções em garantia   -  -  74  386
 Empréstimo compulsório - Eletrobrás   -  -  2.930  4.905
 Prêmio de seguro a pagar   -  - 1.669  -
 Outras obrigações   138  79  3.610  138
    138  79  8.283 5.429
    138 79  34.614  31.936

a) Taxa de iluminação pública arrecadada

Saldo referente aos valores arrecadados pela COPEL através das faturas de energia junto aos consumidores, os quais são devidos às prefeituras 
pelo serviço de iluminação pública prestado. Após a arrecadação, o valor é repassado às prefeituras através de encontro de contas mensal. 

A COPEL efetua este serviço para quase todas as cidades do Estado, conforme contratos entre a Companhia e a prefeitura de cada cidade.

b) Pré-venda de energia

Refere-se a contratos fi rmados com consumidores industriais no âmbito da Portaria DNAEE nº 173, de 27 de setembro de 1989. Esses recursos estão 
sujeitos a atualização com base na variação da Taxa Referencial – TR ou na variação média da tarifa de energia da Companhia. A devolução é feita 
em períodos de 18 a 120 meses, através de descontos na fatura mensal de energia elétrica.

22. Provisões para Contingências

A Companhia responde por processos judiciais de natureza trabalhista, tributária e cível, perante diferentes tribunais e instâncias. A Administração 
da Companhia, baseada na opinião de seus assessores legais, constituiu provisão para contingências sobre aquelas causas cujo desfecho 
desfavorável é considerado provável.

     
   Consolidado  Consolidado
   Depósitos judiciais (Ativo - LP) Provisões (Passivo - LP)
    2002  2001  2002  2001

Trabalhistas (a)   18.670  12.005  78.270  50.605
Cíveis:
 Consumidores (b)   6  6  14.989  12.976
 Servidões de passagem (c)   4.331  1.415  53.127  42.838
 IUEE - Prefeituras Municipais (d)   -  -  7.374  7.374
Fiscais:
 COFINS (e)   -  -  197.549  197.549
 PASEP (f)   30.513  28.319  30.731  28.537
 INSS (g)   38.245  1.485  10.001  8.500
Outros depósitos judiciais (h)   3.794  3.340  -  -
    95.559  46.570  392.041  348.379

21. Accounts Receivable and Payable 

         
       Company   Consolidated
    2002 2001 2002 2001
Consumers    
 Public lighting fee collected (a)  -  -  11,063  11,884 
 Advance billings of electric power (b)  -  -  568  12,094 
 Low-income consumers (Note7)  -  -  7,071  - 
 Advances from customers - ICMS credit  -  -  5,161  1,091 
 Other consumers  -  -  2,468  1,438 
    -  -  26,331  26,507 
Other accounts payable    
 Collateral deposits  -  -  74  386 
 Compulsory loans - Eletrobrás  -  -  2,930  4,905 
 Insurance premium payable  -  -  1,669  - 
 Other  138  79  3,610  138 
    138  79  8,283  5,429 
     138  79  34,614  31,936 
 

a) Public lighting 

Refers to amounts collected by COPEL through customers’ electricity bills, payable to municipal  governments for public lighting services 
provided. After the collection, the amount is passed on to municipal governments through monthly matching of accounts.

COPEL provides this service to almost all cities of the State of Paraná, according to the agreements between the Company and each municipal 
government.

b) Advance Billings of Electric Power  

Refers to the pre-sale of energy to industrial consumers in accordance with DNAEE Ordinance No. 173, dated September 27, 1989. These obligations 
are subject to monetary restatement based on the higher of TR (Brazilian Reference Interest Rate) or the Company’s average tariff increase. 
Repayment is due in periods from 18 to 120 months and is offset against the customers’ monthly bills.

22. Reserve for Contingencies

The Company is a party to labor, tax and civil lawsuits before different courts. The Company’s management, based on the opinion of its legal 
counsel, recognized a reserve for contingencies for lawsuits with probable chance of loss. 

       Consolidated   Consolidated
          Escrow deposits (Noncurrent assets)     Provisions (Long-term liabilities)
    2002 2001 2002 2001

Labor (a)  18,670  12,005  78,270  50,605 
Civil:    
 Consumers (b)  6  6  14,989  12,976 
 Rights of way (c)   4,331  1,415  53,127  42,838 
 IUEE - municipal governments (d)  -  -  7,374  7,374 
Tax:    
 COFINS (e)  -  -  197,549  197,549 
 PASEP (f)  30,513  28,319  30,731  28,537 
 INSS (g)  38,245  1,485  10,001  8,500 
 Other escrow deposits (h)  3,794  3,340  -  - 
     95,559  46,570  392,041  348,379
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a) Contingências trabalhistas

Referem-se a processos trabalhistas em andamento, avaliados por assessoria jurídica independente e advogados internos, tendo sido constituída 
provisão em função das referidas avaliações.

b) Contingências com consumidores

A Companhia é ré em demandas judiciais nas quais alguns consumidores industriais questionam a legalidade da majoração da tarifa de energia 
elétrica ocorrida na vigência do Plano Cruzado, conforme portarias nº 38 e nº 45 do DNAEE, de 27 de janeiro e de 4 de março, ambas de 1986, e 
pleiteiam a restituição de valores envolvidos. Não é possível prever o resultado fi nal das ações, tendo diversas outras companhias obtido êxito 
parcial nos pleitos dos consumidores. Para fazer face a eventuais contingências advindas desses pleitos, a Companhia possui provisão constituída 
no montante de R$ 14.989 (R$ 12.976 em 2001), relacionado com o diferencial de alíquota cobrado no período de março a novembro de 1986 dos 
consumidores industriais, acrescido dos encargos moratórios. O montante é considerado sufi ciente para cobrir eventuais perdas.

c) Contingências com servidões de passagem

Ações impetradas por proprietários de terras cujas áreas foram atingidas pelas linhas de transmissão e de distribuição.

d) IUEE – Prefeituras Municipais

Ações ordinárias, de perda provável a médio prazo, onde alguns municípios pleiteiam o pagamento em dinheiro da parte dos recursos que eram 
destinados aos mesmos pelo recolhimento do Imposto Único sobre Energia Elétrica – IUEE. Como este imposto é de responsabilidade do Estado, 
a contrapartida desta obrigação foi reconhecida no ativo realizável a longo prazo (Nota 14).

e) COFINS (Companhia)

Em 18 de agosto de 1998, o TRF da 4º Região constituiu acórdão de imunidade da COPEL na COFINS sobre as operações com energia elétrica. Em 
10 de agosto de 2000, a União interpôs ação rescisória para desconstituir o referido acórdão e em 21 de novembro de 2000 a Companhia foi citada, 
abrindo-se, assim, a discussão quanto à questão da perda do direito de interpor tal ação. Em 14 de dezembro de 2000, o processo foi concluso para 
o relator, com contestação apresentada pela COPEL, embasada em pareceres conclusivos de renomados juristas, sobre a improcedência da ação 
rescisória interposta. Conservadoramente, a Administração decidiu manter a provisão para contingência somente do valor principal em discussão, 
sem os respectivos juros.

Esta provisão não foi incluída no REFIS pelo fato da Companhia considerar a chance de êxito como provável, quando da decisão dos referidos 
processos judiciais, baseada em opiniões de diversos juristas.

f) PASEP (Companhia)

O valor a título de PASEP refere-se ao saldo remanescente do montante depositado em juízo que, pela adoção dos benefícios da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, será revertido à COPEL. A Companhia está no aguardo do pronunciamento fi nal da justiça sobre 
o valor residual a ser restituído.

Assim como no caso da provisão para a COFINS, a COPEL, baseada em opiniões de diversos juristas, considera a chance de êxito como provável,
quando da decisão desses processos judiciais, por isso não incluiu a obrigação com o PASEP no REFIS.

g) INSS

A Companhia foi autuada em relação a vários aspectos da legislação do INSS, principalmente quanto a adicional de férias, verbas pagas a título 
de indenização, solidariedade previdenciária e retenção de contribuição previdenciária de contratados. Baseada na avaliação de risco elaborada 
pelos seus assessores jurídicos, foi reconhecida a provisão para eventual perda nesta autuação no valor de R$ 10.001 mil na COPEL Geração, sendo 
que a perda adicional, não registrada contabilmente por ter sido classifi cada como possível pelos referidos assessores, está representada em sua 
maior parte por contingências relativas ao INSS sobre serviços prestados por terceiros, no valor de aproximadamente R$ 278.000 mil. Esta possível 
contingência também não foi incluída na confi ssão de débitos do REFIS, haja vista a intempestividade do fato gerador, que ocorreu após a data 
limite da consolidação dos débitos junto ao Comitê Gestor do REFIS. 

h) Outras contingências e depósitos judiciais

A Companhia é parte integrante em outras ações judiciais e processos administrativos referentes às questões ambientais, tributárias, cíveis e 
licitatórias, as quais também foram objeto de análise jurídica por assessoria independente e advogados internos. A Administração julga que estas 
ações não terão efeito relevante sobre sua posição fi nanceira e, portanto, não registrou provisão para contingências sobre as mesmas.

a) Labor contingencies

Refer to labor lawsuits in progress for which the Company, based on the opinion of an outside law fi rm and Company lawyers, recognized a reserve 
for probable losses.

b) Contingencies with consumers

The Company is a party to lawsuits in which certain industrial consumers are challenging the constitutionality of the rate increase based on DNAEE 
Ordinances No. 38 and No. 45, of January 27, 1986 and  March 4, 1986, respectively, which became effective during the Brazilian government’s 
“Cruzado Plan”, and claiming refunds of the amounts involved. It is not possible to anticipate the fi nal outcome of these lawsuits, although several 
other companies have obtained partial success. The Company recognized a reserve of R$ 14,989 (R$12,976 in 2001) to cover possible losses on 
these lawsuits, regarding the rate difference charged from industrial consumers in the period from March to November 1986, plus charges on late 
payments. The amount is considered suffi cient to cover possible losses.

c) Contingencies related to rights of way

Lawsuits brought by owners whose land was affected by transmission and distribution lines.

d) IUEE – Municipal governments

Ordinary lawsuits with probable loss in the medium term, in which some municipalities claim a cash payment of part of the funds that were 
destined to them through the payment of the Single Tax on Electric Energy (IUEE). As this tax is responsibility of the State, the contra entry of this 
liability was recognized in noncurrent assets (Note 14).

e) COFINS (Company)

On August 18, 1998, the Federal Court of Appeals, 4th Region, issued a judgment granting COPEL exemption from COFINS (tax on revenue) levied 
on electric energy operations. On August 10, 2000, the Government requested a new trial to annul such judgment.  The Company was summoned 
on November 21, 2000, thus raising the issue of the loss of the exemption. On December 14, 2000, the lawsuit was forwarded to the Justice 
selected to state the case before the Court, together with COPEL’s appeal, based on conclusive opinions of renowned jurists. Conservatively, the 
Company is maintaining the accrual only for the principal, without interest.

This provision was not included in the REFIS, since the Company, based on the opinion of several jurists, considers that the chances of a favorable 
outcome on these lawsuits are probable. 

f) PASEP (Company)

The PASEP amount refers to the remaining balance deposited in court that, due to the adoption of the benefi ts of Provisional Measure No. 2,037-25 
of December 21, 2000, will be reversed to COPEL.  The Company is awaiting the fi nal court decision on the residual value to be refunded.
Similarly to Cofi ns, this provision was not included in the REFIS, since the Company, based on the opinion of several jurists, considers that the 
chances of a favorable outcome on these lawsuits are probable.

g) INSS

The Company received tax assessment in connection with various aspects of INSS legislation, principally regarding vacation premium, amounts 
payable as indemnity, social security co-responsibility, and retention of social security contribution of contracted independent workers.  Based 
on the risk evaluation prepared by its legal counsel, the Company recognized a provision for possible losses on this assessment, in the amount of 
R$ 10,001 for COPEL Geração S.A., and the additional loss, which is represented mostly by contingencies related to INSS on third-party services, 
classifi ed as possible by the referred legal counsel, amounts to R$ 278,000.
This possible contingency was also not included in the REFIS debt acknowledgement, in view of the untimeliness of the taxable event, which 
occurred after the deadline for debt consolidation with the REFIS Management Committee.

h) Other contingencies and escrow deposits 

The Company is a party to other administrative and judicial lawsuits related to environmental, tax, civil and labor matters, which were also 
analyzed by independent counselors. Management considers that these lawsuits will not have a material effect on the Company’s fi nancial 
position and, therefore, did not recognize a reserve for them.
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23. Patrimônio Líquido

a) Capital social

Na Assembléia Geral Extraordinária de 26 de dezembro de 2002, os Srs. Acionistas deliberaram aprovar a proposta da diretoria para aumento do 
capital social mediante a incorporação de reservas de capital (R$ 731.736 mil) e reservas de retenção de lucros (R$ 548.017 mil). Dessa forma, o 
capital social foi aumentado de R$ 1.620.247 mil para R$ 2.900.000 mil, capitalizado sem modifi cação do número de ações, permanecendo a sua 
composição como segue:

                        Número de ações em milhares
Acionistas                                              Ordinárias                                      Preferenciais “A”                      Preferenciais “B”  Total
  %   %   %   %

Estado do Paraná 85.028.464  58,6  -  -  -  -  85.028.464  31,1
Paraná Investimentos S.A. 134  -  -  -  13.639  -  13.773  -
Eletrobrás  1.530.775  1,1  -  -  -  -  1.530.775  0,5
BNDESPAR  38.298.775  26,4  -  -  27.910.943  21,8  66.209.718  24,2
Custódias em bolsa (Brasil)  19.319.750  13,3  120.981  29,3  50.484.339  39,3  69.925.070  25,5
Custódias em bolsa (ADR’s)  284.798  0,2  -  -  49.685.105  38,8  49.969.903  18,3
Prefeituras  184.295  0,1  14.715  3,5  -  -  199.010  0,1
Outros acionistas  384.090  0,3  277.602  67,2  116.971  0,1  778.663  0,3
 145.031.081  100,0  413.298  100,0  128.210.997  100,0  273.655.376  100,0

As ações preferenciais “A” não possuem direito a voto, porém detêm prioridade no reembolso do capital e direito ao recebimento de dividendos 
de 10% ao ano, não cumulativos, calculados sobre o capital representado pelas ações desta classe.

As ações preferenciais “B” não possuem direito a voto, mas terão prioridade na distribuição de dividendos mínimos, calculados com base em 
25% do lucro líquido ajustado de acordo com a legislação societária e o estatuto da Companhia. Os dividendos assegurados à classe “B” serão 
prioritários apenas em relação às ações ordinárias e somente serão pagos à conta dos lucros remanescentes depois de pagos os dividendos 
prioritários das ações preferenciais classe “A”.

De acordo com o artigo 17 e seus parágrafos, da Lei nº 6.404/1976, os dividendos atribuídos às ações preferenciais são, no mínimo, 10% maiores 
do que os atribuídos às ações ordinárias.

b) Reservas de capital

       Companhia
      2002  2001
 Remuneração do imobilizado em curso     -  5.514
 Doações e subvenções para investimentos     697  234.428
 Conta de resultados a compensar (CRC)     790.555  1.100.111
 Outras     26.036  208.275
      817.288  1.548.328

c) Reservas de lucros

       Companhia
      2002  2001
 Reserva legal     157.438  157.438
 Reserva para investimentos     851.348  1.719.384
      1.008.786  1.876.822

A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social.

A reserva para investimentos origina-se da retenção do lucro líquido remanescente após as distribuições legais e estatutárias, de forma a assegurar 
os programas de investimentos da Companhia. Esta reserva também foi utilizada para absorção do prejuízo do exercício de 2002.

23. Shareholders’ Equity

a) Capital stock

The Extraordinary Shareholders’ Meeting of December 26, 2002 approved the Directors’ proposal to increase the Company’s capital through 
incorporation of capital reserves  (R$ 731,736) and income retention reserves (R$ 548,017). Accordingly, capital was increased from R$ 1,620,247 to 
R$ 2,900,000, without change in the number of shares, as follows:

                 
              Number of shares in thousands
Shareholders  Common Preferred “A”  Preferred “B” Total
  %  %  %  %

State of Paraná 85,028,464  58.6  -  -  -  -  85,028,464  31.1 
Paraná Investimentos S.A. 134  -  -  -  13,639  -  13,773  - 
Eletrobrás 1,530,775  1.1  -  -  -  -  1,530,775  0.5 
BNDESPAR 38,298,775  26.4  -  -  27,910,943  21.8  66,209,718  24.2 
Stock exchanges (Brazil) 19,319,750  13.3  120,981  29.3  50,484,339  39.3  69,925,070  25.5 
Stock exchanges (ADRs) 284,798  0.2  -  -  49,685,105  38.8  49,969,903  18.3 
Municipalities 184,295  0.1  14,715  3.5  -  -  199,010  0.1 
Other 384,090  0.3  277,602  67.2  116,971  0.1  778,663  0.3 
  145,031,081  100.0  413,298  100.0  128,210,997  100.0  273,655,376  100.0 

The preferred shares “A” do not have voting rights; however, they have priority in the redemption of capital and the right to dividend payments 
of 10% per annum, non-cumulative, calculated on the capital stock of this class.
Preferred shares “B” do not have voting rights; however, they have priority in the distribution of minimum dividends, calculated at 25% of net 
income adjusted as prescribed by corporate law and the Company’s by-laws. The dividends to which Class “B” shares are entitled will have priority 
only in relation to common shares and will only be paid to the remaining profi ts account after the payment of priority dividends to preferred 
shares “A”.    
   
In accordance with Article 17 and its paragraphs of Law No. 6,404/1976, dividends attributed to preferred shares should be at least 10% higher 
than those attributed to common shares.

 b) Capital reserves

   
                                      Company
      2002  2001
Remuneration on construction in progress      -   5,514 
Contributions and grants for investments      697   234,428 
Recovery of rate defi cit - CRC      790,555   1,100,111 
Other      26,036   208,275 

                                          817,288                                 1,548,328

c) Profi t reserves

     
                                      Company
      2002  2001
Legal reserve      157,438   157,438 
Investment reserve      851,348   1,719,384 
       1,008,786                               1,876,822 

The legal reserve is computed based on 5% of net income up to 20% of capital stock.

The investment reserve arises from the retention of net income remaining after legal and statutory distributions, and is required to ensure the 
Company’s future investments program. This reserve was also used for absorption of loss for 2002. 
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d) Juros sobre o Capital Próprio em 2001

       Companhia
       2001
 Lucro líquido do exercício      475.310
 Efeitos fi scais na COPEL pela opção de juros sobre o capital próprio     (57.800)
 Lucro líquido do exercício sem os efeitos fi scais dos juros sobre o capital próprio     417.510
 Reserva legal teórica sobre o lucro acima      (20.876)
 Base de cálculo para dividendos mínimos      396.634
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)      99.159
 Imposto de renda retido sobre juros sobre o capital próprio (*)     16.386
Valor do dividendo mínimo ajustado, calculado considerando o efeito do IRRF     115.545
 Valor excedente ao dividendo mínimo obrigatório      54.455
Remuneração do capital próprio apropriada      170.000
( * ) Na parcela de juros distribuída a acionistas imunes, não ocorre a incidência de imposto de renda, resultando em uma alíquota efetiva de 9,64% em 2001.

24. Receita Operacional

                            Nº de Consumidores (*)   MWh (*)
     Consolidado   Consolidado
    2002  2001  2002  2001
Consumidores
 Residencial   2.361.718  2.304.333  4.306.640  4.311.700
 Industrial   46.388  45.330  8.654.921  8.317.171
 Comercial   252.031  248.633  2.726.240  2.638.769
 Rural   313.642  302.767  1.216.176  1.137.253
 Poder público   29.135  28.440  429.252  410.860
 Iluminação pública   4.399  4.133  672.706  675.604
 Serviço público   3.492  3.346  525.399  518.944
 Consumo próprio   582  593  20.096  27.393
    3.011.387  2.937.575  18.551.430  18.037.694
Revendedores
 Suprimento - curto prazo     7.119.498  8.608.857
 Suprimento - contratos iniciais     550.856  348.763
 Suprimento - contratos bilaterais     584.496  284.729
      8.254.850  9.242.349
      26.806.280  27.280.043
(*) Informações não auditadas.

d) Interest on capital in 2001

     

         Company
       2001
 Net income     475,310 
 Tax effects due to the option of paying interest on capital     (57,800)
 Net income excluding tax effects of interest on capital     417,510 
 Legal reserve     (20,876)
 Basis for dividend computation     396,634 
Minimum dividends (25%)     99,159 
 Income tax withheld on interest on capital (*)     16,386 
Minimum dividend, including the effect of withholding income tax    115,545 
 Excess over minimum dividend     54,455 
Interest on capital      170,000 
( * ) In the portion of interest paid to exempt shareholders, income tax withholding is not applicable,  resulting in an effective rate of 9.64% for 2001.  

24. Operating Revenues

                          Number of consumers (*)   MWh (*)
       Consolidated   Consolidated
    2002 2001 2002 2001
Consumers    
 Residential  2,361,718  2,304,333  4,306,640  4,311,700 
 Industrial  46,388  45,330  8,654,921  8,317,171 
 Commercial  252,031  248,633  2,726,240  2,638,769 
 Rural  313,642  302,767  1,216,176  1,137,253 
 Public entities  29,135  28,440  429,252  410,860 
 Public lighting  4,399  4,133  672,706  675,604 
 Public service  3,492  3,346  525,399  518,944 
 Own consumption  582  593  20,096  27,393  
    3,011,387  2,937,575  18,551,430  18,037,694 
Distributors    
 Distributors - short-term    7,119,498  8,608,857 
 Distributors - initial contracts    550,856  348,763 
 Distributors - bilateral contracts    584,496  515,800 
      8,254,850  9,242,349 
         26,806,280  27,280,043

(*) Unaudited.    
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     Companhia   Consolidado
     2001  2002  2001
Consumidores
 Residencial    490.160  1.221.145  1.033.854
 Industrial    381.193  1.053.648  849.305
 Comercial    251.700  634.945  519.213
 Rural    57.301  145.872  117.070
 Poder público    36.999  98.655  79.229
 Iluminação pública    37.132  98.058  81.095
 Serviço público    28.049  76.189  60.719
     1.282.534  3.328.512  2.740.485
Suprimento de energia elétrica
 Contratos iniciais    12.599  27.917  25.406
 Contratos bilaterais    14.986  49.084  36.984
 Curto prazo    5.920  870  5.920
 Venda comercializada - MAE    -  115.751  111.534
     33.505  193.622  179.844
Receita pela disponibilidade da rede
 Rede elétrica    -  354  1.130
 Rede básica    27.173  147.390  50.931
 Rede de conexão    -  131  42
     27.173  147.875  52.103
Receita de telecomunicações e outras    51.581  92.314  105.679
     1.394.793  3.762.323  3.078.111

25. Deduções da Receita Operacional

     Companhia   Consolidado
     2001  2002  2001
Tributos e contribuições sobre a receita
 COFINS    40.681  143.900  104.680
 PASEP    8.814  31.484  22.681
 ICMS    296.333  829.309  634.872
 ISSQN    234  1.039  945
     346.062  1.005.732  763.178
Encargos do consumidor
 Quota para RGR    25.255  51.486  53.031
 Encargos de capacidade emergencial    -  36.554  -
     25.255  88.040  53.031
     371.317  1.093.772  816.209

26. Despesas de Pessoal

     Companhia   Consolidado
    2002  2001  2002  2001
 Remunerações   2.625  111.813  260.324  254.299
 Encargos sociais   717  41.299  87.492  86.833
 Auxílio alimentação e educação   -  9.523  20.169  19.144
 Indenizações e rescisões trabalhistas   -  15.857  27.792  28.087
 Participação nos resultados (a)   -  -  -  24.000
 (-) Transferências p/ imobilizado em curso   -  (14.610)  (33.409)  (36.704)
    3.342  163.882  362.368  375.659

              Company                Consolidated
     2001 2002 2001
Consumers   
 Residential   490,160  1,221,145  1,033,854 
 Industrial   381,193  1,053,648  849,305 
 Commercial   251,700  634,945  519,213 
 Rural   57,301  145,872  117,070 
 Public entities   36,999  98,655  79,229 
 Public lighting   37,132  98,058  81,095 
 Public service   28,049  76,189  60,719 
     1,282,534  3,328,512  2,740,485 
Distributors   
 Initial contracts   12,599  27,917  25,406 
 Bilateral contracts   14,986  49,084  36,984 
 Short-term   5,920  870  5,920 
 Sales - MAE   -  115,751  111,534 
     33,505  193,622  179,844 
Revenue from network use   
 Electric network   -  354  1,130 
 Basic network   27,173  147,390  50,931 
 Connection network   -  131  42 
     27,173  147,875  52,103 
Revenue from telecommunications and other   51,581  92,314  105,679 
      1,394,793  3,762,323  3,078,111 

25. Deductions from Operating Revenues

      
      Company   Consolidated
     2001 2002 2001
Taxes on revenue   
 COFINS tax   40,681  143,900  104,680 
 PASEP tax   8,814  31,484  22,681 
 ICMS (state VAT)   296,333  829,309  634,872 
 ISSQN (tax on services)   234  1,039  945 
     346,062  1,005,732  763,178 
Consumers’ charges   
 Global reserve for reversion quota (RGR)   25,255  51,486  53,031 
 Emergency capacity charges   -  36,554  - 
     25,255  88,040  53,031 
      371,317  1,093,772  816,209 

26. Personnel Expenses

   
       Company   Consolidated
    2002 2001 2002 2001
 Salaries and wages  2,625  111,813  260,324  254,299 
 Payroll charges  717  41,299  87,492  86,833 
 Meal assistance to employees and education allowance  -  9,523  20,169  19,144 
 Termination and retirement incentive program  -  15,857  27,792  28,087 
 Employee profi t sharing (a)  -  -  -  24,000 
 (-) Transfers to construction in progress   -  (14,610) (33,409) (36,704)

     3,342  163,882  362,368  375,659

63

64

af_Demonstrações_A3.id   32 10/27/03, 4:36:36 PM



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 2002

FINANCIAL STATEMENTS 2002

(C
on

ve
ni

en
ce

 T
ra

ns
la

tio
n 

in
to

 E
ng

lis
h 

fro
m

 th
e 

O
rig

in
al

 P
re

vi
ou

sly
 Is

su
ed

 in
 Po

rt
ug

ue
se

)

a) Participação nos resultados

Em 1996, a Companhia implantou o programa de participação dos empregados nos lucros ou resultados, baseado em acordo de metas operacionais 
e fi nanceiras previamente estabelecido com os mesmos. Em 2001, a Companhia pagou o montante de R$ 24.000 mil a título de participação nos 
resultados. Em 2002, a Companhia, devido aos resultados fi nanceiros adversos, não efetuou provisão para participação nos resultados.

27. Remuneração dos Administradores

A remuneração global anual dos administradores, para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2002 e 2001 foram aprovados pelas Assembléias 
Gerais Ordinárias nos montantes de R$ 3.700 mil e R$ 3.200 mil, respectivamente.

28. Planos Previdenciário e Assistencial

As subsidiárias da Companhia, através da Fundação Copel, da qual são patrocinadoras, mantêm planos de complementação de aposentadoria e 
pensão (“Plano Previdenciário”) e de assistência médica e odontológica (“Plano Assistencial”) para seus empregados e dependentes legais ativos 
e pós-emprego. As contribuições aos planos são efetuadas por ambos, patrocinadoras e benefi ciários, baseadas em cálculos atuariais preparados 
por atuários independentes, seguindo as normas vigentes aplicáveis às entidades fechadas de previdência complementar, com o objetivo de 
prover fundos sufi cientes para cobrir as obrigações futuras com os benefícios a conceder.

Plano Previdenciário

O atual Plano Previdenciário aos empregados é oriundo de um plano de “benefícios defi nidos”, o qual foi transformado em um plano de 
“contribuição defi nida” em 1998, denominado “Plano Previdenciário III”.

Naquela data, o direito proporcional adquirido pelos participantes, em função da mudança de plano, gerou uma dívida que foi assumida e 
registrada nas demonstrações fi nanceiras da COPEL, como patrocinadora única do plano, para ser amortizada em 240 parcelas mensais, vencíveis 
a partir de 1º de fevereiro de 1999, atualizada pelo INPC e juros de 6% a.a.

Com a criação das subsidiárias integrais em 1º de julho de 2001, o saldo daquela dívida, atualizado até então, foi transferido às mesmas, segregada 
individualmente com base em seus respectivos quadros de funcionários, existentes na data-base de cálculo da obrigação, ou seja, em 31 de 
dezembro de 1997, fi nanciado em 210 prestações mensais, indexadas pelo INPC e juros de 6% a.a., com vencimento a partir de 1º de agosto de 
2001. Como garantia destes contratos, as patrocinadoras autorizaram a Fundação Copel a bloquear saldos em contas correntes bancárias de 
propriedade das mesmas.

Em razão da celebração destes novos contratos individuais, o contrato fi rmado entre a Fundação e a Companhia, patrocinadora instituidora, 
foi rescindido, dando-se às partes a mais ampla quitação quanto aos direitos e obrigações oriundos daquele contrato, fi cando, entretanto, a 
Companhia como garantidora solidária em caso de qualquer défi cit decorrente da concessão de benefícios.

Plano Assistencial

Até agosto de 2001, a concessão de assistência médica aos funcionários e seus dependentes era feita diretamente pela Companhia, com 
administração da Fundação Copel. A partir daquela data, a Companhia e suas subsidiárias implementaram um plano de saúde aos seus empregados 
e dependentes, denominado “Plano Pró-Saúde”, que é custeado por contribuições mensais de ambas as partes, patrocinadoras e empregados, 
calculadas de acordo com critérios atuariais e normas vigentes, aplicáveis a este tipo de plano assistencial.

Deliberação CVM nº 371/2000 – Contabilização de Benefícios a Empregados

A Companhia adotava a prática contábil de registrar os custos com os planos previdenciário e assistencial, bem como os encargos sobre a dívida
assumida com o Plano III, no resultado do exercício, conforme os mesmos eram incorridos.

A partir da emissão da Deliberação CVM nº 371, de 13 de dezembro de 2000, que aprovou o Pronunciamento do IBRACON sobre a Contabilização 
de Benefícios a Empregados, novas práticas contábeis de apuração e divulgação dos efeitos decorrentes destes benefícios foram instituídas e 
devem ser obrigatoriamente aplicadas para os exercícios iniciados em ou após 1º  de janeiro de 2002.

a) Employee profi t sharing

In 1996, the Company adopted a program of profi t sharing for its employees, provided certain previously agreed upon fi nancial and operating goals 
are met. In 2001, the amount of profi t sharing paid was R$ 24,000. In 2002, due to the adverse fi nancial results, the Company did not recognize a 
reserve for profi t sharing.

27. Management Compensation

The annual global management compensation for the years ended December 31, 2002 and 2001 was approved by Annual Shareholders’ Meetings 
in the amounts of R$ 3,700 and R$ 3,200, respectively.

28. Pension and Assistance Plans  

The Company’s subsidiaries, through Fundação COPEL, of which they are sponsors, maintain retirement supplementation and pension plans 
(“Pension Plan”) and a plan for medical and dental assistance during and after employment (“Assistance Plan”) for employees and their dependents. 
Contributions to the plans are made by both the sponsors and the participants, based on actuarial calculations prepared by independent actuaries, 
following the standards applicable to private supplementary pension entities, to provide suffi cient funds to cover future cash requirements arising 
from the benefi t obligations.

Pension Plan  

The current Pension Plan for employees arises from a “defi ned benefi t” plan which was changed into a “defi ned contribution” plan in 1998, named 
“Pension Plan III”.

On that date, the proportional right acquired by the participants, due to the change of the pension plan, generated a debt that was assumed by 
Copel and recorded in its fi nancial statements, as it was the plan’s single sponsor, to be paid in 240 monthly installments, starting February 1, 1999, 
and restated based on the INPC (National Consumer Price Index) plus interest of 6% per year. 

With the creation of wholly-owned subsidiaries on July 1, 2001, the debt balance, restated to that date, was transferred to them, individually 
segregated based on the respective number of employees as of the base date of the liability calculation (December 31, 1997), fi nanced in 210 
monthly installments, indexed to the INPC and subject to interest of 6% per year, with maturity beginning August 1, 2001.  As guarantee of these 
contracts, the sponsors authorized Fundação Copel to restrict their bank account balances. 

Due to these new individual contracts, the contract signed by the Fundação and the Company, the founding sponsor, was rescinded, and the 
parties were fully acquitted of that contract’s obligations. The Company remained as the joint guarantor of any defi cit arising from the granting 
of benefi ts.

Assistance Plan 

Up to August 2001, the medical assistance to employees and their dependents was provided directly by the Company, under the management 
of Fundação Copel. After that date, the Company and its subsidiaries implemented a new health plan to their employees and dependents, the 
“Pró-Saúde” Plan, which will be funded by monthly contributions from both parties, sponsors and employees, calculated in accordance with 
actuarial criteria and standards in force that are applicable to this type of assistance plan.

CVM No. 371/2000 – Accounting for Employee Benefi ts

The Company adopted the accounting practice of recording costs of pension and assistance plans, and charges on the debt assumed with 
Plan III, in income, as incurred.

After enactment of CVM Resolution No. 371 of December 13, 2000, which approved the IBRACON (Brazilian Institute of Independent Auditors) 
Pronouncement on Accounting for Employee Benefi ts, new accounting practices for calculating and disclosing the effects of these benefi ts were 
established for compulsory use for the years started on or after January 1, 2002. 
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Como a obrigação previdenciária relativa ao direito proporcional dos empregados, face a mudança de plano citada anteriormente, já havia sido 
reconhecida contabilmente desde 1998, para atender a Deliberação CVM nº 371/2000, em 2001, a Companhia e suas subsidiárias simplesmente 
ajustaram o saldo desta obrigação, no montante de R$ 72.857 mil (nota 13), avaliado na ocasião ao seu valor histórico, atualizado segundo as 
condições contratuais e deduzido das amortizações mensais realizadas até então.

No caso do Plano Assistencial, as subsidiárias da Companhia optaram pelo reconhecimento antecipado da obrigação do plano de saúde, em 1º 
de julho de 2001, calculada segundo os critérios estabelecidos pela Deliberação CVM nº 371/2000, líquido dos efeitos do imposto de renda e da 
contribuição social, no montante de R$ 159.949 mil, diretamente contra o patrimônio líquido.

Para viabilizar a implementação e dar garantias fi nanceiras ao novo plano Pró-Saúde, as subsidiárias integrais da Companhia aportaram fundos, 
em montante calculado por atuário especialmente contratado pela Fundação Copel, que foram registrados contra a obrigação reconhecida em 
1º de julho de 2001.

Os valores consolidados reconhecidos no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2002, na conta de Benefícios pós-emprego, estão resumidos 
a seguir:

    Plano  Plano   Consolidado
    previdenciário  assistencial  Total  Total
      2002  2001
 Obrigações total ou parcialmente cobertas   2.028.471  241.761  2.270.232  1.931.463
 (Ganhos)/perdas atuariais a amortizar   (180.441)  435  (180.006)  -
 Valor justo do plano   (1.391.345)  (18.427)  (1.409.772)  (1.261.145)
Saldo total da obrigação atuarial   456.685  223.769  680.454  670.318
 Ativo/(passivo) atuarial não reconhecido   8.892  (25.996)  (17.104)  3.694
    465.577  197.773  663.350  674.012
   Total Curto Prazo  60.580  6.865  67.445  38.147
   Total Longo Prazo  404.997 190.908  595.905  635.865

Em 2002, a despesa incorrida com os planos previdenciário e assistencial foi:

     Plano  Plano  Consolidado
     previdenciário  assistencial  Total
 Período pós-emprego    50.277  24.926  75.203
 Empregados ativos    -  (13.217)  (13.217)
     50.277  (38.143)  (88.420)

Os custos estimados para os anos de 2003 e 2002, segundo critérios atuariais da Deliberação CVM nº 371/2000, para cada plano, estão 
demonstrados a seguir:

    Plano  Plano   Consolidado
    previdenciário  assistencial  Total  Total
      2003  2002
 Custo do serviço corrente   4.235  4.274  8.509  8.562
 Custo estimado dos juros   201.387  24.408  225.795  191.938
 Rendimento esperado do ativo do plano   (139.437)  (1.899)  (141.336)  (124.939)
 Contribuições estimadas dos empregados   (373)  -  (373)  (358)
Total estimado   65.812  26.783  92.595  75.203

As the pension plan obligation related to the employees’ proportional right, due to the change of the plan previously mentioned, had already 
been recognized in the accounting records since 1998, in 2001, to comply with CVM Resolution No. 371/2000, the Company and its subsidiaries 
simply adjusted the balance of this obligation, in the amount of R$ 72,857 (Note 13), which was then evaluated at its historical value, restated in 
accordance with contractual conditions and net of monthly amortizations made until then.

In the case of the Assistance Plan, the Company’s subsidiaries elected to perform the advance recognition of the health plan obligation, calculated 
in accordance with the criteria established by CVM Resolution No. 371/2000, net of income and social contribution effects, in the amount of 
R$ 159,949, directly against shareholders’ equity.

To permit the implementation and provide fi nancial guarantees to the new Pró-Saúde plan, the Company’s wholly-owned subsidiaries contributed 
funds in an amount calculated by an actuary especially contracted by Fundação Copel, which were recorded against the obligation recognized 
on July 1, 2001.
 
The consolidated amounts recorded in the balance sheet as of December 31, 2002, under “Post-retirement benefi ts”, were as follows:

     Pension Assistance   Consolidated
     plan plan Total Total
      2002 2001
 Fully or partially covered obligations   2,028,471  241,761  2,270,232  1,931,463 
 Actuarial (gains)/losses to be amortized  (180,441) 435  (180,006) - 
 Fair value of plan assets  (1,391,345) (18,427) (1,409,772) (1,261,145)
Total actuarial obligation balance  456,685  223,769  680,454  670,318 
 Unrecorded actuarial assets/(liabilities)   8,892  (25,996) (17,104) 3,694 
    465,577  197,773  663,350  674,012 
   Total current 60,580  6,865  67,445  38,147 
   Total long-term 404,997  190,908  595,905  635,865 

In 2002, expenses incurred with pension and assistance plans were as follows:

      Pension Assistance Consolidated
      plan plan Total
 Retirees   50,277  24,926  75,203 
 Active employees   -  13,217  13,217 

      50,277  38,143  88,420 

The estimated costs of the plans for 2003 and 2002 under the criteria established by CVM Resolution No. 371/2000 are as follows:
 
     Pension Assistance   Consolidated
     plan plan Total Total
      2003 2002
 Cost of current service  4,235  4,274  8,509  8,562 
 Estimated interest cost  201,387  24,408  225,795  191,938 
 Estimated return on plan assets  (139,437) (1,899) (141,336) (124,939)
 Estimated employee contributions  (373) -  (373) (358)
Total estimated   65,812  26,783  92,595  75,203 
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As hipóteses atuariais aplicadas nos cálculos das obrigações e custos, para os anos de 2002 e 2001, foram as que seguem:

       Consolidado
Econômicas
 Infl ação      4,00%
 Taxa de desconto/retorno esperados      10,24%
 Crescimento salarial      6,08%
 Crescimento dos custos médicos      7,12%
Demográfi cas
 Tábua de mortalidade      GAM-1971
 Tábua de mortalidade de inválidos      RRB-1944
 Tábua de entrada em invalidez      RRB-1944

29. Despesas de Material

     Companhia   Consolidado
    2002  2001  2002  2001
 Compra de potência - UEG Araucária (a)   -  -  76.719  -
 UEG Araucária - materiais   -  -  8.267  -
 Compra de Gás - Compagas (b)   -  -  28.948  -
 Combustíveis p/ produção energia elétrica   -  2.703  7.496  5.186
 Material para o sistema elétrico   -  4.056  9.504  8.062
 Combustíveis e peças para veículos   -  6.144  13.482  12.303
 Material de construção civil   -  1.395  2.582  2.715
 Material de informática   -  1.823  2.413  3.500
 Outros materiais   3  3.850  11.064  13.876
    3  19.971  160.475  45.642

a) Contrato UEG Araucária

Através do contrato de compra e venda de potência assegurada e da operação e manutenção de uma usina termelétrica a gás natural, a COPEL e a 
UEG Araucária fi rmaram compromisso de exclusividade de venda à COPEL de toda potência inicial assegurada na Usina, no montante de 484,3 MW.

O contrato está em vigor desde a data de sua assinatura (31 de maio de 2000) e tem prazo de vigência de 20 anos a partir da data de operação 
comercial e poderá haver prorrogação por acordo mútuo entre as partes.

No contrato já estão previstos reajustes de acordo com as variações do IGP, TJLP e/ou variação cambial. O valor mensal pago refere-se à potência 
inicial assegurada, valorizada pelo preço de compra de potência para o mês, mais os custos dos seguros incidentes.

Caso haja rescisão do contrato por inadimplemento da COPEL, a UEG Araucária poderá optar por transferir a Usina à COPEL sendo que a COPEL
pagará a UEG Araucária o que for maior entre o “Justo Valor de Mercado da Usina” ou o “Valor Presente dos Pagamentos Mensais” ainda devidos 
pelo prazo restante do contrato, descontado a uma taxa de 7% a.a., acrescido de quaisquer tributos ou outras obrigações fi scais.

b) Contrato Compagas

Através do contrato de venda de gás natural, assinado em 31 de maio de 2000, a COPEL e a Compagas fi rmaram compromisso de venda pela 
Compagas e recebimento, compra e pagamento pela COPEL, de gás natural destinado exclusivamente ao consumo na UEG Araucária para geração 
de energia elétrica, com quantidade diária contratada de 2.100.000 m3/dia.

O contrato terá um prazo de duração de 20 anos, contados a partir do fornecimento inicial, ocorrido em 27 de setembro de 2002, podendo ser 
prorrogado por acordo entre as partes.

O preço do gás no ponto de entrega será constituído pela soma de três parcelas: uma relativa à commodity, outra relativa ao transporte e a 
terceira relativa à margem da Compagas pela distribuição, de forma que este contrato tem valor referencial total equivalente a US$ 1,6 bilhão. 

Actuarial assumptions applied in the calculation of obligations and costs for 2002 and 2001 were as follows:

     
         Consolidated
Economic assumptions  
 Infl ation     4.00%
 Expected discount/return rates     10.24%
 Salary increase     6.08%
 Health care cost growth     7.12%
Demographic assumptions  
 Mortality table     GAM-1971 
 Disability mortality table     RRB-1944 

 Disability table      RRB-1944 

29. Material Expenses

        
       Company   Consolidated
    2002 2001 2002 2001
Purchase of power - UEG Araucária (a)  -  -  76,719  - 
UEG Araucária - materials  -  -  8,267  - 
Purchase of gas - Compagas (b)  -  -  28,948  - 
Fuel for electric energy generation   -  2,703  7,496  5,186 
Material for use in the electric system   -  4,056  9,504  8,062 
Fuel and vehicle parts   -  6,144  13,482  12,303 
Civil construction material  -  1,395  2,582  2,715 
EDP equipment  -  1,823  2,413  3,500 
Other   3  3,850  11,064  13,876 
     3  19,971  160,475  45,642 

a) UEG Araucária Agreement

Through the agreement for purchase and sale of guaranteed energy and the operation and maintenance of a natural gas thermoelectric plant, 
COPEL and UEG Araucária entered into an agreement for exclusive sale to COPEL of the total initial guaranteed energy in the amount of  
484.3 MW. 

The agreement has been in effect since the date of its execution (May 31, 2000) and is valid for 20 years since the commencement of the 
commercial operations, renewable as mutually agreed between the parties. 

The agreement already provides for adjustments based on IGP and TJLP variations and/or exchange variation. The monthly payment refers to 
initial guaranteed energy, valued by energy purchase price for the month, plus insurance costs.

In case the agreement is terminated due to default by COPEL, UEG Araucária may opt for transferring the power plant to COPEL, and COPEL 
will pay to UEG Araucária “the Fair Value of the Power Plant” or “the Present Value of Monthly Payments” still due under the agreement, at a 7% 
discount rate per year, plus taxes or other tax liabilities. 

b) Compagas Agreement

The agreement for sale of natural gas, entered into on May 31, 2000, established that Compagas should sell and COPEl should receive, purchase 
and pay for the natural gas destined exclusively for consumption by UEG Araucária for generation of electric energy, with a contracted daily 
amount of 2,100,000 m3/day.

The agreement will be valid for 20 years, as from the initial supply on September 27, 2002, renewable as mutually agreed between the parties.

The price of gas in the delivery site will be the sum of three installments: one related to the commodity, other related to transportation and the 
third related to Compagas’ margin; accordingly, this agreement has a total reference value corresponding to US$ 1.6 billion. 
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Anualmente, as parcelas serão corrigidas pelo índice “Producer Price Index, Industrial Commodities” e a margem pela variação do IGPM.

No caso de ocorrência de uma falha no fornecimento, a Compagas pagará à COPEL, multas pecuniárias até o limite de US$ 4.300 mil por 
um período de 12 meses. E se os pagamentos das faturas forem efetuados com atraso, os seus montantes estarão sujeitos a multa de 2% e à 
atualização monetária pro rata até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

30. Energia Elétrica Comprada para Revenda

     Companhia   Consolidado
     2001  2002  2001
 ANDE (Paraguai)    7.302  13.816  12.963
 Eletrosul (Itaipu)    144.910  425.476  338.684
 Contrato Bilateral - CIEN (a)    -  368.983  -
 MAE (Nota 35)    -  (36.843)  161.268
 Outras concessionárias    225  27.855  2.030
 Diferimento de custos tarifários (*)    - -  (164.679)
     152.437  799.287  350.266
(*) Energia comprada da COPEL Geração S.A.

a) Contrato CIEN

Através dos contratos de suprimento de potência fi rme e energia associada nº 001/1999 e nº 002/1999, a COPEL e a CIEN fi rmaram compromisso 
para a compra, na modalidade denominada “take or pay”, de dois contratos de 400 MW cada, perfazendo 800 MW de potência fi rme e da energia 
associada, a ser disponibilizada pela CIEN no barramento de 525 kV da Subestação Itá (Santa Catarina).

O prazo de suprimento da potência fi rme e da energia associada será de 20 anos, contados a partir do dia de entrada do Sistema de Transmissão 
de Interligação da CIEN em operação comercial, e será prorrogado por um período de 10 anos, desde que autorizado pela ANEEL.

Em caso de rescisão do Contrato, inclusive por razões de interesse público, a COPEL obriga-se a pagar à CIEN o valor equivalente aos custos 
de aquisição de potência fi rme e da energia associada durante o período de 2 anos. O valor, a título global e fi nal de indenização, que a COPEL 
obriga-se a pagar à CIEN não poderá ser superior à importância total e fi nal de R$ 240.000 mil, reajustados pelo IGP-M, a contar de dezembro de 
1998, data-base dos preços contratuais (correspondente a R$ 438.000 mil em 31 de dezembro de 2002), acrescido a este montante o valor devido 
a título de multa rescisória, no percentual de 10%.

A COPEL Distribuição possui aplicação fi nanceira caução, depositado em instituição fi nanceira, no montante de R$ 8.000 mil, em 31 de dezembro 
de 2002, que deverá ser mantido até o encerramento dos respectivos contratos (Nota 14).

Currently, the installments will be restated based on the “Producer Price Index, Industrial Commodities”, and the margin will be based on the IGPM 
variation.

In the event of a supply failure, Compagas will pay to COPEL fi nes up to the limit of  US$ 4,300 during a 12-month period. If payments are made 
with delay, they will be subject to a 2%-fi ne and monetary restatement on a pro rata basis through the effective payment date, plus late payment 
charges of 1% per month.

 30. Electricity Purchased for Resale

           
        Company   Consolidated
     2001 2002 2001
ANDE (Paraguay)   7,302  13,816  12,963 
Eletrosul (Itaipu)   144,910  425,476  338,684 
Bilateral Agreement - CIEN (a)   -  368,983  - 
MAE (Note 35)   -  (36,843) 161,268 
Other concessionaires   225  27,855  2,030 
Tariff cost deferral (*)   -  -  (164,679)
        152,437  799,287  350,266 
(*) Energy purchased from COPEL Geração S.A.   

a) CIEN Agreement 

Through agreements for supply of fi rm capacity and associated energy No. 001/1999 and No. 002/1999, COPEL and CIEN agreed to purchase two 
“take or pay” contracts of 400 MW each, totaling 800 MW of fi rm capacity and associated energy, to be made available by CIEN in the 525 kV 
dam of Itá Substation (State of Santa Catarina).

The period of supply of fi rm capacity and associated energy is 20 years, as from the date of CIEN’s Interconnected Transmission System 
commencement of commercial operations, renewable for a period of 10 years, as long as authorized by ANEEL.

In case of Agreement termination, including termination for public interest reasons, COPEL will be liable for paying to CIEN the amount equivalent 
to costs with acquisition of fi rm capacity and associated energy for a period of two years. The total and fi nal amount payable by COPEL as 
indemnity to CIEN cannot exceed the total and fi nal amount of R$ 240,000, adjusted based on IGP-M, as from December 1998, base date of 
contractual prices (equivalent to R$ 438,000 as of December 31, 2002), including a 10% termination fi ne.

COPEL Distribuição has collateral investments with fi nancial institutions, in the amount of R$ 8,000 as of December 31, 2002, which should be 
maintained until the expiration of the respective contracts (Note 14).
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31. Outras (Receitas) Despesas Operacionais

     Companhia   Consolidado
    2002  2001  2002  2001
 FNDCT   -  -  2.423  -
 Seguros   3  653  10.139  1.873
 Tributos   -  23.227  11.933  30.940
 Arrendamentos e aluguéis   -  8.375  15.733  15.694
 Provisão para contingências   1.165  -  1.165  4.475
 Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa (Nota 8)   -  3.650  72.440  11.297
 Doações, contribuições e subvenções   574  1.634  8.479  4.078
 Consumo próprio de energia elétrica   -  2.292  4.772  4.008
 Benefícios adicionais de indenizações   -  3.208  1.013  8.777
 Despesas gerais   32  6.250  16.288  17.548
 Reversão de estimativa de faturam. MAE (Nota 35)   -  -  57.297  -
 Reversão créditos de ICMS (Nota 42.e)   -  -  39.600  -
 Créditos de ICMS - Ativo permanente (Nota 11)   -  -  (167.485)  -
 Encontro de contas c/ o Governo do Estado (Nota 11)   -  -  87.900  -
 Recuperação de despesas   (79)  (9.830)  (23.668)  (20.478)
    1.695  39.459  138.029  78.212

A reversão de estimativa de faturamento do MAE, referente ao período de agosto de 2000 a dezembro de 2001, deve-se à nova contabilização 
enviada pelo MAE às concessionárias de energia, em 4 de novembro de 2002.

32. Resultado Financeiro

     Companhia   Consolidado
    2002  2001  2002  2001
Receitas fi nanceiras
 Renda de aplicações fi nanceiras   36.926  37.659  57.257  39.579
 Juros e comissões   6.153  29.564  59.711  54.875
 Variações monetárias   877  30.541  190.254  74.961
 Encargos moratórios sobre faturas de energia   -  10.481  34.830  25.632
 Atualização fi nanceira de custos tarifários   -  7.468  -  7.468
 ( - ) Tributos e contrib. sociais s/ receitas fi nanceiras   (4.085)  (1.145)  (16.011)  (4.929)
 Outras receitas fi nanceiras   827  8.326  23.289  19.883
    40.698  122.894  349.330  217.469
Despesas fi nanceiras
 Encargos de dívidas   14.469  58.882  188.851  121.970
 Variações monetárias e cambiais   -  135.681  505.128  149.723
 Juros sobre parcelamento de tributos   11.628  -  11.628  -
 Outras despesas fi nanceiras   5.563  11.298  63.008  19.506
    31.660  205.861  768.615  291.199
    9.038  (82.967)  (419.285)  (73.730)

31. Other Operating (Income) Expenses

        
       Company   Consolidated
    2002 2001 2002 2001
 FNDCT  -  -  2,423  - 
 Insurance  3  653  10,139  1,873 
 Taxes  -  23,227  11,933  30,940 
 Rentals  -  8,375  15,733  15,694 
 Provision for contingencies  1,165  -  1,165  4,475 
 Allowance for doubtful accounts (Note 8)  -  3,650  72,440  11,297 
 Donations, contributions and grants  574  1,634  8,479  4,078 
 Own consumption of electric energy  -  2,292  4,772  4,008 
 Additional indemnity benefi ts  -  3,208  1,013  8,777 
 General expenses  32  6,250  16,288  17,548 
 Reversal of billing estimate - MAE (Note 35)  -  -  57,297  - 
 Reversal of ICMS credits (Note 42.e)  -  -  39,600  - 
 ICMS credits - Permanent assets (Note 11)  -  -  (167,485) - 
 Matching of accounts - State Government (Note 11)  -  -  87,900  - 
 Recovery of expenses  (79) (9,830) (23,668) (20,478)
     1,695  39,459  138,029  78,212 

The reversal of MAE estimated billing, for the period from August 2000 to December 2001, was due to the new accounting established by MAE to 
electric energy concessionaires on November 4, 2002.

32. Financial Income and Expenses

        
       Company   Consolidated
    2002 2001 2002 2001
Financial income    
 Income from short-term investments  36,926  37,659  57,257  39,579 
 Interest and commissions  6,153  29,564  59,711  54,875 
 Monetary variations  877  30,541  190,254  74,961 
 Late payment charges on energy bills  -  10,481  34,830  25,632 
 Tariff cost restatement  -  7,468  -  7,468 
 ( - ) Income and social contribution taxes   (4,085) (1,145) (16,011) (4,929)
 Other fi nancial income  827  8,326  23,289  19,883 
    40,698  122,894  349,330  217,469 
Financial expenses    
 Total debt charges  14,469  58,882  188,851  121,970 
 Total monetary and exchange variations  -  135,681  505,128  149,723 
 Interest on taxes in installments  11,628  -  11,628  - 
 Other fi nancial expenses  5,563  11,298  63,008  19,506 
    31,660  205,861  768,615  291,199 
     9,038  (82,967) (419,285) (73,730)
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33. Resultado Não Operacional

     Companhia   Consolidado
    2002  2001  2002  2001
Prejuízo na desativação de bens e direitos   -  (4.675)  (16.133)  (11.021)
Ganho (prejuízo) na alienação de bens e direitos   -  4.911  (5.386)  2.812
Outras despesas não operacionais   (27)  (8.506)  (892)  (12.038)
Equivalência patrimonial da Dominó Holding S.A.   -  -  -  14.442
Reversão Fundação Copel - Plano III
 Dívida repassada (Nota 28)   -  410.249  -  -
 Efeitos fi scais sobre a dívida repassada   -  (139.478)  -  -
 Equivalência patrimonial das subsidiárias   -  (270.771)  -  -
    (27)  (8.270)  (22.411)  (5.805)

34. Reconciliação da Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social

A reconciliação da provisão para o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), calculada pela alíquota fi scal, com os valores constantes 
da demonstração do resultado é como segue:

     Companhia   Consolidado
    2002  2001  2002  2001
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL  
 e antes do item extraordinário   (101.779)  492.083  (155.774)  621.833
 IRPJ e CSLL (34%)   34.605  (167.308)  52.965  (211.423)
Efeitos fi scais sobre:
 Juros sobre o capital próprio   -  57.800  -  57.800
 Juros sobre o capital próprio de controladas   (17.663)  -  -  -
 Equivalência patrimonial   (34.516)  94.852  (10.038)  9.085
 Outros   4.746  (2.117)  (1.760)  (1.985)
Imposto de renda e contribuição 
 social no resultado   (12.828)  (16.773)  (41.167)  (146.523)

35. Mercado Atacadista de Energia — MAE

Os dados de comercialização de energia elétrica da COPEL Distribuição, considerados na contabilização do MAE, não foram reconhecidos pela 
Companhia como efetivos e defi nitivos para os exercícios de 2000, 2001 e primeiro trimestre de 2002. Esses dados foram calculados através de 
critérios e valores que levaram em conta decisões da Agência Reguladora contidas no Despacho ANEEL nº 288/2002 e na Resolução ANEEL 
nº 395/2002, sendo objeto de contestação, cuja providência a Companhia já encaminhou pelas vias administrativas e judiciais contra aquelas 
decisões.

O pleito da Companhia envolve a comercialização parcial da cota parte de Itaipu nos submercados Sul e Sudeste para atender contratos bilaterais 
de energia livre, durante o período de racionamento em 2001, quando havia discrepância signifi cativa de preço na energia de curto prazo entre 
os mercados. O montante estimado em 31 de dezembro de 2002, relativo às diferenças de cálculo, é de aproximadamente R$ 361.000 mil, não 
reconhecida pela Companhia no passivo de energia a pagar a curto prazo.

Em 27 de agosto de 2002, a Companhia obteve liminar favorável expedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, visando a sustar a 
liquidação da nova contabilização determinada pelo Despacho nº 288 e Resolução nº 395 da ANEEL.

A Administração, suportada por opinião de seus assessores jurídicos, considera boas as chances de êxito quando da decisão destes processos 
judiciais.

33. Nonoperating Expenses

        
       Company   Consolidated
    2002 2001 2002 2001
Loss on retirement of assets  -  (4,675) (16,133) (11,021)
Gain (loss) on disposal of assets  -  4,911  (5,386) 2,812 
Other nonoperating expenses  (27) (8,506) (892) (12,038)
Equity in results of Dominó Holding S.A.  -  -  -  14,442 
Reversal of Fundação Copel Plan III    
 Repassed debt (Note 28)  -  410,249  -  - 
 Tax effects on repassed debt  -  (139,478) -  - 
 Equity in results of investees  -  (270,771) -  - 
     (27) (8,270) (22,411) (5,805)

34. Reconciliation of Income and Social Contribution Taxes

The reconciliation of the income and social contribution taxes, calculated at the rates in effect, to the amounts  shown in the  statements of 
income, is as follows:
       
       Company   Consolidado
    2002 2001 2002 2001
Income (loss) before taxes and    
 extraordinary item  (101,779) 492,083  (155,774) 621,833 
 Income and social contribution taxes (34%)  34,605  (167,308) 52,965  (211,423)
Tax effects on:    
 Interest on capital  -  57,800  -  57,800 
 Interest on capital of subsidiaries  (17,663) -  -  - 
 Equity in results of investees  (34,516) 94,852  (10,038) 9,085 
 Other  4,746  (2,117) (1,760) (1,985)
Income and social contribution taxes     
 in statement of income  (12,828) (16,773) 41,167  (146,523)

35. Wholesale Energy Market – MAE

Information on sale of electric energy of COPEL Distribuição recorded in the MAE was not recognized by the Company as effective and defi nite for 
2000, 2001 and the fi rst quarter of 2002. This information was calculated under criteria and amounts set forth in ANEEL Decision No. 288/2002 
and ANEEL Resolution No. 395/2002, and the Company has already contested these decisions at the administrative and judicial levels. 
 
The Company’s claim involves the partial sale of energy from Itaipu in the Southern and Southeastern submarkets so as to comply with the free 
energy bilateral agreements during the rationing period in 2001, when there was a signifi cant difference in the prices of spot market energy. As 
of December 31, 2002, the estimated amount of calculation differences is approximately R$ 361,000, not recorded by the Company as short-term 
provision for spot market energy.  

On August 27, 2002, the Company obtained a favorable injunction issued by the Federal Regional Court – 1st Region, in order not to consider the 
new accounting set forth in ANEEL Decision No. 288 and ANEEL Resolution No. 395.

Management, based on the opinion of its legal counsel, considers that the chances of success on these lawsuits are good.
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Os saldos acumulados relativos às transações realizadas pela Companhia e que não haviam sido homologados pela ANEEL, em função do processo 
judicial, são como segue:

    COPEL  COPEL   Consolidado
    Geração S.A.  Distribuição S.A.  Total  Total
      2002  2001
Ativo Circulante (Nota 7)
 De setembro de 2000 a setembro de 2002   4.508  -  4.508  65.036
 De outubro a dezembro de 2002   -  1.800  1.800  -
    4.508  1.800  6.308  65.036
Passivo Circulante (Nota 19)
 De setembro de 2000 a dezembro de 2001   -  -  -  161.268
 De outubro a dezembro de 2002   5.038  -  5.038  -
    5.038 -  5.038  161.268

As Resoluções ANEEL nº 552, de 14 de outubro de 2002, e nº 610, de 6 de novembro de 2002, estabeleceram as regras relativas à liquidação 
fi nanceira das operações de compra e venda de energia elétrica, no âmbito do MAE, além de defi nir a atualização monetária dos valores 
resultantes dessas operações não liquidadas na data prevista pelo MAE, com base na variação do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 
Os valores das vendas no MAE não têm sofrido qualquer tipo de atualização fi nanceira. Em 30 de dezembro de 2002, foi realizada liquidação 
fi nanceira do período setembro/2000 a setembro/2002, no montante de 50%, nos termos do art. 1º da Resolução ANEEL nº 763/2002, pelo saldo 
líquido a receber ou a pagar de cada agente ou grupo econômico, tendo havido a efetivação dos créditos aos Agentes credores em 3 de janeiro 
de 2003, conforme o Comunicado Supremo 102/2002.

A movimentação dos valores de energia de curto prazo (MAE), liquidados em 30 de dezembro de 2002, está apresentada como segue:

  Saldo Apropriações Reversões Saldo anterior  Liquidação Valores
  31/12/2001 2002  2002  à liquidação  30/12/2002 a liquidar
       Consolidado 
       
A receber (a pagar)
 Exercício de 2000  25.000  612  (2.104)  23.508  (11.754)  11.754
 Exercício de 2001  40.036  -  (36.843)  3.193  (272)  2.921
 Exercício de 2001  (161.268)  -  41.574  (119.694)  59.847  (59.847)
 Jan. a set. de 2002  -  158.733  (59.924)  98.809  (50.729)  48.080
  (96.232)  159.345  (57.297)  5.816  (2.908)  2.908
                                                                            Valores (recebidos) e a liquidar    (1.308)  1.600

    Parcela pendente  5.816  (1.308)  (a) 4.508
Out. a dez. de 2002
 a receber  -  1.800  -  1.800  -  (b)  1.800
 a pagar  -  (5.038)  -  (5.038)  -  (c)  (5.038)
                                 Saldo a receber em 31/12/2002 (Nota 7)   (a) + (b) 6.308
                                   Saldo a pagar em 31/12/2002 (Nota 19)   (c) (5.038)
                                Saldo líquido do MAE    1.270

O saldo remanescente deverá ser liquidado após a conclusão dos trabalhos de auditoria contratada para essa fi nalidade. De acordo com as 
regras desse mercado, o saldo a receber da primeira parcela não liquidada no montante de R$ 1.600 mil deverá ser negociado bilateralmente 
entre as empresas do setor. O sucesso dessa negociação e liquidação depende da capacidade fi nanceira das empresas do setor em honrar seus 
compromissos.

36. Instrumentos Financeiros

A Companhia não realizou, até 31 de dezembro de 2002, operações com características de derivativos, na forma defi nida pela Instrução CVM 
n.º 235, de 23 de março de 1995, e não mantém operações fi nanceiras com a fi nalidade de proteger-se dos riscos de perdas com fl utuações nas 
taxas de câmbio e de juros.

Accumulated balances related to transactions performed by the Company, which had not been approved by ANEEL due to the lawsuit are as 
follows.

    COPEL COPEL   Consolidated
    Geração S.A. Distribuição S.A. Total Total
     2002 2001
Current assets (Note 7)    
 From September 2000 to September 2002 4,508  -  4,508  65,036 
 From October to December 2002 -  1,800  1,800  - 
   4,508  1,800  6,308  65,036 
Current liabilities (Note19)    
 From September 2000 to December 2001 -  -  -  161,268 
 From October to December 2002 5,038  -  5,038  - 
    5,038  -  5,038  161,268 

ANEEL Resolutions No. 552, of October 14, 2002, and No. 610, of November 6, 2002, established rules related to the settlement of operations 
involving purchase and sale of electric energy in the context of MAE, as well as the monetary restatement of the amounts resulting from these 
unsettled operations at the date defi ned by MAE, based on the variation of the IGP-M issued by Fundação Getúlio Vargas. The amounts related 
to sales in the MAE have not been subject to any monetary restatement. On December 30, 2002, it was done the settlement of 50% of the net 
balance receivable or payable related to the period from September 2000 to September 2002, pursuant to article 1 of ANEEL Resolution 
No. 763/2002. The credits were effectively paid/received to/by grantors on January 3, 2003, according to Notice No. 102/2002. 
 
Changes in spot-market energy amounts (MAE), which were settled on December 30, 2002, are as follows:

   Balance Recording Reversal Balance before Settlement Amounts pending
  12/31/2001 2002 2002 settlement 12/30/2002 settlement 
       Consolidated
       
Receivable (payable)       
 2000 25,000  612  (2,104) 23,508  (11,754) 11,754 
 2001 40,036  -  (36,843) 3,193  (272) 2,921 
 2001 (161,268) -  41,574  (119,694) 59,847  (59,847)
 Jan to Sept 2002 -  158,733  (59,924) 98,809  (50,729) 48,080 
  (96,232) 159,345  (57,297) 5,816  (2,908) 2,908  
   Amounts (received) and pending settlement  (1,308) 1,600 
       
   Unsettled portion   5,816  (1,308)  (a)  4,508 
Oct to Sept 2002      
 Receivable -  1,800  -  1,800  -  (b)  1,800 
 Payable -  (5,038) -  (5,038) -  (c)  (5,038)
       
    Balance receivable as of 12/31/2002 (Note 7)   (a) + (b)  6,308 
    Balance payable as of 12/31/2002 (Note 19)   (c)  (5,038)

        MAE net balance       1,270 

The remaining balance will be settled after the conclusion of the audit work contracted for this purpose. According to MAE rules, the balance 
receivable related to the fi rst unpaid installment in the amount of R$ 1,600 should be renegotiated between the sector companies. The success 
of this negotiation is dependent upon the companies’ fi nancial ability to honor their commitments.  

36. Financial Instruments

Up to December 31, 2001, the Company has not had transactions classified as derivative financial instruments, as defined by CVM Instruction 
No. 235, of March 23, 1995, nor fi nancial transactions for the purpose of hedging against the risk of loss due to fl uctuations in exchange and interest rates.
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a) Valor de mercado dos instrumentos fi nanceiros

Os valores contábeis, registrados em aplicações fi nanceiras de renda fi xa e os saldos com empresas ligadas constantes do balanço patrimonial, 
quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes com o valor 
presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, não apresentam diferenças signifi cativas.

O valor de mercado dos empréstimos e fi nanciamentos, calculado com base no valor presente dos fl uxos futuros associados a cada instrumento, 
utilizando-se taxas de juros correntes para instrumentos similares e de vencimentos comparáveis, em 31 de dezembro de 2002, estava 
aproximadamente R$ 185.107 mil a menor que o valor contábil.

As contas a receber de poderes públicos, federal, estadual e municipais (administração direta), e de empresas controladas por essas esferas de 
governo, estão registradas em contas patrimoniais no montante de R$ 153.787 mil (R$ 100.164 mil, em 2001). Não foi possível estimar os valores de 
mercado dos créditos vencidos, face às negociações em andamento, o que impossibilita a previsão dos prazos de recebimento.

b) Fatores de risco

b.1) Risco de crédito

O risco surge da possibilidade de as Companhias virem a incorrer em perdas resultantes da difi culdade de recebimento de valores faturados a seus 
consumidores e concessionárias. Para reduzir esse tipo de risco e para auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia monitora 
as contas a receber de consumidores, cortando o fornecimento, caso o consumidor deixe de realizar seus pagamentos. No caso de consumidores 
o risco de crédito é mínimo devido à grande pulverização da carteira.

b.2) Moeda estrangeira

Esse risco decorre da possibilidade da perda por conta de aumento nas taxas de câmbio, que aumentem os saldos de passivo de empréstimos e
fi nanciamentos em moeda estrangeira captados no mercado e custos de contrato de compra de energia em moeda estrangeira. A exposição da 
Companhia a estas taxas de câmbio está divulgada na Nota 17.

b.3) Risco de taxa de juros

Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de fl utuações nas taxas de juros, que aumentem as despesas 
fi nanceiras relativas a empréstimos e fi nanciamentos captados no mercado. A Companhia considera que o alto custo associado à contratação 
de taxas prefi xadas e a perspectiva de redução nas taxas de juros domésticas sinalizadas pelo cenário macroeconômico brasileiro justifi cam sua 
opção por taxas fl utuantes.

37. Transações com Partes Relacionadas

A COPEL efetuou uma variedade de transações com partes relacionadas não consolidadas, incluindo a compra e venda de energia elétrica e certas 
transações de fi nanciamentos. A energia elétrica vendida é baseada em tarifas aprovadas pela ANEEL. Todas as outras transações são efetuadas 
em similaridade com o praticado pelo mercado.

Parte relacionada  Natureza da operação Nota
 Sercomtel S.A. Telecomunicações  Participação acionária Onda Provedor de Serviços S.A. (COPEL PAR)  15
  Locação de fi bras ópticas (COPEL TELECOM)  -
 Tradener Ltda.  Contrato de comercialização de energia elétrica (COPEL DIS)  -
 Dominó Holdings S.A.  Participação acionária Sanepar (COPEL PAR)  15
 Escoelectric Ltda.  Contrato de prestação de serviços e implementação de linhas de  
  transmissão e subestações (COPEL DIS) -
 Copel Amec S/C Ltda.  Serviços consultoria técnica p/Foz do Chopim Energética (COPEL GER)  -
  Cessão de funcionários (COPEL GER)  -
 Dona Francisca Energética S.A.  Contrato de caução de ações p/ empréstimos (COPEL PAR)  -
 Carbocampel S.A.  Contrato de repotencialização da Usina Figueira (COPEL GER)  -
 Braspower I.Engineering S/C Ltda.  Cessão de funcionários (COPEL GER)  -
 Centrais Eólicas do Paraná Ltda.  Contrato de compra de potência (COPEL DIS)  -
 Foz do Chopim Energética Ltda.  Mútuo para construção da usina e sistema de transmissão  13
  Compra de energia assegurada (COPEL GER)  -

a) Market value of fi nancial instruments

Book values of fi xed-income investments and intercompany balances in the balance sheet, when compared to the amounts that could be 
obtained in a negotiation made in an active market or, in the absence of these amounts, to the net present value adjusted based on the market 
interest rate in effect, do not present signifi cant differences.

Market value of loans and fi nancing is calculated based on the present value of future cash fl ows for each fi nancial instrument, using equivalent 
interest rates for similar fi nancial instruments with similar maturities. As of December 31, 2002, market value was approximately R$ 185,107 lower 
than book value.

Receivables from federal, state and municipal government (direct public administration) and from companies controlled by them are recorded in 
balance sheet accounts, in the amount of R$ 153,787 (R$ 100,164 in 2001). We were not able to estimate the market values of past-due receivables, 
since negotiations were still in progress; accordingly it was not possible to estimate the payment terms.

b) Risk factors

b.1) Credit risk

The risk arises from the possibility that the Companies may incur losses due to the diffi culty in receiving amounts billed to their consumers and 
concessionaires. To reduce this type of risk and improve the control over risk of default, the Company monitors receivables from consumers, 
cutting electricity supply in case of default. In the case of consumers, the credit risk is minimum due to the highly-dispersed portfolio.  

b.2)  Foreign currency

The risk arises from the possibility of loss due to the increase in exchange rates, which in turn would increase the balances of loans and fi nancing 
in foreign currency and costs of agreements for purchase of electric energy in foreign currency. The Company’s exposure to these exchange rates 
is mentioned in Note 17.

b.3)  Interest rate risk

This risk arises from the possibility that the Company may incur losses due to interest rate fl uctuations, which would increase the fi nancial 
expenses related to loans and fi nancing in foreign currency. The Company considers that the high cost related to fi xed rates and the perspective 
of the decrease in local interest rates signaled by the Brazilian macroeconomic scenario justify the Company’s option for fl oating rates.

37. Related-Party Transactions  

COPEL enters into a variety of unconsolidated related-party transactions, including the sale and purchase of electricity and certain fi nancial 
transactions. Electricity sales are based on tariffs approved by ANEEL. All other transactions are completed on an arms-length basis.

    
Related parties Nature of transactions Notes
 Sercomtel S.A. Telecomunicações               Ownership percentage in Onda Provedor de Serviços S.A. (COPEL PAR)  15 
  Lease of optical fi bers (COPEL TELECOM)  - 
 Tradener Ltda. Sale of electric energy (COPEL DIS)  - 
 Dominó Holdings S.A. Ownership percentage in Sanepar (COPEL PAR)  15 
 Escoelectric Ltda. Service provision and implementation of transmission lines and substations   
  (COPEL DIS)  -
 Copel Amec S/C Ltda. Technical consulting services to Foz do Chopim Energética (COPEL GER)  - 
  Transfer of employees (COPEL GER)  - 
 Dona Francisca Energética S.A. Shares pledged as collateral for loans (COPEL PAR)  - 
 Carbocampel S.A. Reactivation of Figueira power plant (COPEL GER)  - 
 Braspower I.Engineering S/C Ltda. Transfer of employees (COPEL GER)  - 
 Centrais Eólicas do Paraná Ltda. Purchase of power (COPEL DIS)  - 
 Foz do Chopim Energética Ltda. Loan for construction of power plant and transmission network  13 
  Purchase of guaranteed energy (COPEL GER)  - 
- 
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 UEG Araucária Ltda.  Compra de energia assegurada (COPEL GER)  6 e 29
 Onda Provedor de Serviços S.A.  Parcelamento de faturas  14
 Companhia Paranaense de Gás  Contrato de mútuo  13
  Contrato de compra de gás (COPEL GER)  29
 Consórcio São Jerônimo  Compra e venda de energia elétrica (COPEL DIS)  -
  Contrato prestação serviços acompanhamento técnico (COPEL GER)  -
 Governo do Estado do Paraná  Repasse CRC (COPEL DIS)  10
 Lactec  Acordo de desenvolvimento econômico, científi co, tecnológico, social e
  sustentável de preservação e conservação do meio ambiente e combate à pobreza -
 Eletrobrás  Empréstimos e fi nanciamentos  17
 Eletrosul (Itaipu)  Compra de energia elétrica para revenda  19 e 30
 Fundação Copel  Contribuições previdenciárias e assistenciais e empréstimos  17 e 28

Os saldos decorrentes de transações entre a Companhia e suas subsidiárias integrais estão demonstradas na Nota 13.

A Companhia concedeu avais à sua coligada indireta Dona Francisca Energética S.A., por empréstimos tomados por esta junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID (garantido por suas ações no capital daquela coligada) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES (devedora solidária), respectivamente nos montantes de US$ 47.000 mil e R$ 47.300 mil.

A COPEL Distribuição fornece energia elétrica para as partes relacionadas acima localizadas no município do Paraná. Os valores faturados não são 
considerados relevantes para fi ns de divulgação.

38. Seguros

A especifi cação por modalidade de risco e data de vigência dos principais seguros está demonstrada a seguir:
     
    Consolidado
Riscos         Data de vigência Importância Segurada
 Riscos nomeados (a)  24/08/2003  921.157
 Incêndio - imóveis próprios e locados (b) 24/08/2003  117.021
 Responsabilidade civil (c)  24/08/2003  2.850
 Resp. civil - conselheiros e diretores (d)  15/12/2003  88.333
 Valores (e)  23/03/2003  120
 Engenharia (f)  24/08/2003  185
 Transporte - exportação e importação (g)  24/08/2003  12.115

a) Riscos nomeados – apólice contratada destaca as subestações e usinas, nomeando os principais equipamentos com seus respectivos valores
segurados e seus limites máximos de indenização. Possui cobertura securitária básica tais como incêndio, queda de raios e explosão de qualquer
natureza e cobertura adicional contra possíveis danos elétricos, riscos diversos, riscos para equipamentos eletrônicos e informática.

b) Incêndio – imóveis próprios e locados – cobertura para o imóvel e parte dos seus conteúdos. Garante o pagamento de indenização ao 
segurado ou proprietário do imóvel, pelos prejuízos em conseqüência dos riscos básicos de incêndio, queda de raio e explosão de gás e suas 
conseqüências.

c) Responsabilidade civil – cobertura às reparações por danos involuntários, pessoais e/ou materiais e/ou morais causados a terceiros, em 
conseqüência das operações comerciais e/ou industriais da Companhia.

d) Responsabilidade civil de conselheiros, diretores e/ou administradores – indenização por perdas pelas quais as pessoas seguradas, 
ou empresa segurada, tornem-se legalmente obrigadas a pagar em decorrência de qualquer reclamação feita, em virtude de um ato danoso 
cometido, tentado, ou alegadamente cometido, durante o período de vigência da apólice.

e) Seguro de valores – indenização de prejuízos que a Companhia venha a sofrer no que se refere a valores depositados em seus cofres ou 
caixas-fortes, bem como os valores em trânsito em mãos de portadores, em veículos de entrega de mercadorias, quando tais locais estiverem 
especifi cados na apólice.

 UEG Araucária Ltda. Purchase of guaranteed energy (COPEL GER)  6 and 29 
 Onda Provedor de Serviços S.A. Installment payment  14 
 Companhia Paranaense de Gás Loans  13 
  Purchase of gas (COPEL GER)  29 
 Consórcio São Jerônimo Purchase and sale of electric energy (COPEL DIS)  - 
  Provision of technical assistance services (COPEL GER)  - 
 Governo do Estado do Paraná CRC Account (COPEL DIS)  10 
 Lactec Economic, scientifi c, technological, social and sustainable agreement   
  for environmental preservation and conservation and fi ght against poverty - 
 Eletrobrás Loans and fi nancing  17 
 Eletrosul (Itaipu) Purchase of electricity for resale  19 and 30 
 Fundação Copel Pension/assistance plan contributions and loans  17 and 28 

The balances arising from transactions between the Company and its wholly-owned subsidiaries are shown in Note 13.

The Company provided guarantees to its affi liated company Dona Francisca Energética S.A., for the loans obtained from Interamerican 
Development Bank – IDB (guaranteed by its shares of the affi liated company’s capital) and from the National Economic and Social Development 
Bank – BNDES (joint debtor), in the amounts of US$ 47,000 and R$ 47,300 , respectively.

COPEL Distribuição provides electric energy to the aforementioned related parties located in the State of Paraná. Billed amounts are not 
considered material for disclosure purposes. 

38. Insurance

The specifi cation by risk classifi cation and expiration dates of the principal insurance policies is as follows:

      Consolidated
Risk  Expiration date Insured amount
 Peril (a) Aug 24, 2003 921,157 
 Fire - owned and leased buildings (b) Aug 24, 2003 117,021 
 Civil liability (c) Aug 24, 2003 2,850 
 Civil liabilities - directors and offi cers (d) Dec 15, 2003 88,333  
 Money (e) Mar 23, 2003 120 
 Engineering (f) Aug 24, 2003 185  
 Transportation - export and import (g) Aug 24, 2003 12,115 

a) Peril – the substations and power plants are set out  in the policy together with the principal equipment items, the respective amounts insured 
and the maximum limits of indemnity. The basic risks covered include fi re, lightning and explosion of any type; there is also additional coverage 
for electrical damage, various risks, and for electronic and computer equipment.

b) Fire – own and leased buildings – coverage for the building and part of its contents. Guarantees payment of indemnity to the insured or 
property owner, for the losses arising from basic fi re risks, lightning, and gas explosions and their consequences.

c) Civil liability – coverage for accidental, injury loss or damage, personal or property, to third parties as a result of the Company’s operations.

d) Civil liability of offi cers, directors and/or managers – indemnity for losses for which the insured persons or companies become legally 
obliged to pay, due to any claims made arising from a performed, attempted, or allegedly performed harmful act, during the validity term of the 
insurance policy .

e) Money insurance – indemnity for losses that the Company may incur in relation to amounts deposited in its safes or vaults, as well as amounts 
in transit by bearers in merchandise delivery vehicles,  when such places are specifi ed in the policy.
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f) Riscos de engenharia – cobertura dos riscos de instalação, montagem, desmontagem e testes em equipamentos novos, principalmente em 
subestações e usinas.

g) Seguro de transporte – garantia por danos causados às mercadorias transportadas por qualquer meio adequado no mercado interno e 
durante as operações de importação ou exportação de mercadorias no mercado externo.

39. Subsidiárias Integrais

Apresentamos, abaixo, as demonstrações fi nanceiras das subsidiárias integrais: COPEL Geração (GER), COPEL Transmissão (TRA), COPEL Distribuição 
(DIS), COPEL Telecomunicações (TELECOM) e COPEL Participações (PAR), em 31 de dezembro de 2002.

ATIVO   GER  TRA  DIS  TELECOM  PAR
       “Pro forma”
Circulante
 Disponibilidades  7.785  60.708  41.868  2.957  1.449
 Consumidores e revendedores, líquidos  207.857  38.866  474.314  -  -
 Outras contas a receber, líquidas  735  282  3.378  2.908  3.031
 Serviços em curso  4.823  544  2.597  -  287
 Repasse CRC ao Governo do Estado do Paraná  -  -  43.305  -  -
 Tributos e contribuições sociais a compensar  28.847  7.251  127.256  2.190  1.271
 Almoxarifado  -  10.465  8.347  1.874  -
 Diferimento de custos tarifários  -  -  46.030  -  -
 Pagamentos antecipados e outros créditos, líquidos  14.972  2.744  7.832  480  116
   265.019  120.860  754.927  10.409  6.154
Realizável a Longo Prazo
 Consumidores e revendedores  30.325  -  4.427  -  -
 Repasse CRC ao Governo do Estado do Paraná  -  -  866.077  -  -
 Tributos e contribuições sociais  60.507  40.212  342.022  9.350  3.087
 Depósitos judiciais  2.950  6.946  16.837  68  -
 Coligadas, controladas e controladora  129.957  16.130  -  -  -
 Diferimento de custos tarifários  -  -  38.102  -  -
 Outros ativos realizáveis a longo prazo  148  5.839  43.156  4  -
   223.887  69.127  1.310.621  9.422  3.087
Permanente
 Investimentos  6.045  2.313  479  -  444.814
 Imobilizado  3.173.425  919.120  1.733.608  141.135  288
 ( - ) Obrigações especiais  -  (7.139)  (626.275)  -  -
   3.179.470  914.294  1.107.812  141.135  445.102
Total do Ativo  3.668.376  1.104.281  3.173.360  160.966  454.343

f) Engineering – coverage for risks involved in the installation, assembly, disassembly and testing of new equipment, principally for substations 
and power plants.

g) Transportation – coverage for damages to products, equipment, etc. being transported by any acceptable method, both domestically and in 
operations involving imports or exports.

39. Wholly-Owned Subsidiaries 

Find below the fi nancial statements of the Company’s wholly-owned subsidiaries: COPEL Geração (GER), COPEL Transmissão (TRA), COPEL 
Distribuição (DIS), COPEL Telecomunicações (TELECOM) and COPEL Participações (PAR), as of December 31, 2002.
 
ASSETS   GER  TRA  DIS  TELECOM  PAR 
             “Pro forma” 
Current assets           
 Cash and banks   7,785  60,708  41,868  2,957  1,449 
 Accounts receivable, net   207,857  38,866  474,314  -  - 
 Other receivables, net   735  282  3,378  2,908  3,031 
 Services in progress   4,823  544  2,597  -  287 
 Recoverable rate defi cit (CRC)  -  -  43,305  -  - 
 Recoverable income and social contribution taxes   28,847  7,251  127,256  2,190  1,271 
 Materials and supplies   -  10,465  8,347  1,874  - 
 Tariff cost deferral  -  -  46,030  -  - 
 Prepaid expenses and other receivables, net   14,972  2,744  7,832  480  116 
     265,019  120,860  754,927  10,409  6,154 
Noncurrent assets           
 Accounts receivable   30,325  -  4,427  -  - 
 Recoverable rate defi cit (CRC)   -  -  866,077  -  - 
 Deferred income and social contribution taxes   60,507  40,212  342,022  9,350  3,087 
 Escrow deposits   2,950  6,946  16,837  68  - 
 Subsidiaries and affi liated companies   129,957  16,130  -  -  - 
 Tariff cost deferral  -  -  38,102  -  - 
 Other noncurrent assets  148  5,839  43,156  4  - 
   223,887  69,127  1,310,621  9,422  3,087 
Permanent assets           
 Investments   6,045  2,313  479  -  444,814 
 Property, plant and equipment, net   3,173,425  919,120  1,733,608  141,135  288 
 ( - ) Special liabilities   -  (7,139) (626,275) -  - 
     3,179,470  914,294  1,107,812  141,135  445,102 

Total Assets   3,668,376  1,104,281  3,173,360  160,966  454,343 
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PASSIVO  GER  TRA  DIS  TELECOM  PAR
       “Pro forma”
Circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos  86.372  20.385  36.221  -  -
 Debêntures  -  -  48.199  -  -
 Fornecedores  31.329  2.768  420.798  616  4
 Tributos e contribuições sociais  1.832  16.714  122.860  966  49
 Juros sobre o capital próprio  -  41.467  -  2.689  9.860
 Folha de pagamento e provisões trabalhistas  8.241  7.408  26.524  2.373  392
 Taxas regulamentares  11.765  586  26.914  14  -
 Benefício pós-emprego  14.387  12.570  36.543  3.859  86
 Consumidores e outras contas a pagar  955  742  32.878  33  1
   154.881  102.640  750.937  10.550  10.392
Exigível a Longo Prazo
 Empréstimos e fi nanciamentos  1.101.688  155.285  185.498  -  -
 Debêntures  -  -  473.683  -  -
 Benefício pós-emprego  114.511  105.751  352.609  21.995  1.039
 Tributos e contribuições sociais  -  -  12.955  -  -
 Coligadas, controladas e controladora  -  -  30.941  19.140  126.095
 Provisões para contingências  21.272  18.672  119.303  348  -
 Fornecedores e outras contas a pagar  686  1  8.612  -  -
   1.238.157  279.709  1.183.601  41.483  127.134
Patrimônio Líquido
 Capital social  2.338.932  751.989  1.607.168  120.650  330.718
 Reservas de capital  -  -  -  697  -
 Reservas de lucros  42.046  -  -  -  24.128
 Prejuízos acumulados  (105.640)  (30.057)  (368.346)  (12.414)  (38.029)
   2.275.338  721.932  1.238.822  108.933  316.817
Total do Passivo  3.668.376  1.104.281  3.173.360  160.966  454.343

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY  GER  TRA  DIS  TELECOM  PAR 
             “Pro forma” 
Current liabilities          
 Loans and fi nancing  86,372  20,385  36,221  -  - 
 Debentures   -  -  48,199  -  - 
 Suppliers   31,329  2,768  420,798  616  4 
 Income and social contribution taxes   1,832  16,714  122,860  966  49 
 Interest on capital   -  41,467  -  2,689  9,860 
 Accrued payroll costs   8,241  7,408  26,524  2,373  392 
 Regulatory charges   11,765  586  26,914  14  - 
 Post-employment benefi ts   14,387  12,570  36,543  3,859  86 
 Consumers and other payables   955  742  32,878  33  1 
     154,881  102,640  750,937  10,550  10,392 
Long-term liabilities            
  Loans and fi nancing   1,101,688  155,285  185,498  -  - 
 Debentures   -  -  473,683  -  - 
 Post-employment benefi ts   114,511  105,751  352,609  21,995  1,039 
 Income and social contribution taxes   -  -  12,955  -  - 
 Subsidiaries and affi liated companies   -  -  30,941  19,140  126,095 
 Reserve for contingencies   21,272  18,672  119,303  348  - 
 Suppliers and Other payables   686  1  8,612  -  - 
     1,238,157  279,709  1,183,601  41,483  127,134 
Shareholders’ equity            
  Capital stock   2,338,932  751,989  1,607,168  120,650  330,718 
 Capital reserves   -  -  -  697  - 
 Income reserves   42,046  -  -  -  24,128 
 Accumulated profi t (losses)   (105,640) (30,057) (368,346) (12,414) (38,029)
     2,275,338  721,932  1,238,822  108,933  316,817 
Total liabilities and shareholders’ equity   3,668,376  1,104,281  3,173,360  160,966  454,343 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  GER  TRA  DIS  TELECOM  PAR
       “Pro forma”

Receita Operacional       
 Fornecimento de energia elétrica  14.784  -  3.316.180  -  -
 Suprimento de energia elétrica  805.811  -  157.674  -  -
 Receita pela disponibilidade da rede  -  299.940  354  -  -
 Receita de telecomunicações  -  -  -  61.081  -
 Resultado da participação em sociedades  -  -  -  -  (34.330)
 Outras receitas operacionais  12.789  3.107  44.695  54  -
 Deduções da receita operacional  (57.751)  (17.637)  (1.010.492)  (7.892)  (188)
Receita (Despesa) Operacional Líquida  775.633  285.410  2.508.411  53.243  (34.518)
Despesas Operacionais
 Pessoal e planos previdenciário e assistencial  79.539  66.673  279.513  18.853  2.868
 Material e serviços de terceiros  173.429  14.952  176.290  7.135  2.558
 Energia elétrica comprada para revenda  20.892  -  1.548.258  -  -
 Encargos de uso da rede elétrica  14.869  -  300.939  -  -
 Depreciação e amortização  100.285  34.055  130.245  17.761  44
 Taxas regulamentares, recup. de despesas e outras  123.327  10.518  173.443  2.609  (1.074)
   512.341  126.198  2.608.688  46.358  4.396

Resultado das Atividades  263.292  159.212  (100.277)  6.885  (38.914)
Resultado Financeiro
 Receitas fi nanceiras  17.155  5.141  289.613  646  254
 Despesas fi nanceiras  (428.416)  (52.236)  (254.640)  (424)  (419)
   (411.261)  (47.095)  34.973  222  (165)

Lucro (Prejuízo) Operacional  (147.969)  112.117  (65.304)  7.107  (39.079)

Resultado Não Operacional  (8.090)  (3.637)  (9.672)  (118)  (867)
Lucro (Prejuízo) antes da Tributação e do Item
 Extraordinário  (156.059)  108.480  (74.976)  6.989  (39.946)
 Imposto de renda e contribuição social  50.419  (21.542)  24.425  (1.224)  1.917
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício antes do
 Item Extraordinário  (105.640)  86.938  (50.551)  5.765  (38.029)

Item extraordinário, líquido dos efeitos fi scais  -  -  (146.991)  -  -

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (105.640)  86.938  (197.542)  5.765  (38.029)

STATEMENTS OF INCOME GER  TRA  DIS  TELECOM  PAR 
            “Pro forma” 

Operating revenues
 Electricity sales to fi nal customers 14,784 - 3,316,180  -  - 
 Electricity sales to distributors  805,811  -  157,674  -  - 
 Use of transmission plant  -  299,940  354  -  - 
 Revenues from telecommunications  -  -  -  61,081  - 
 Equity in results of investees  -  -  -  -  (34,330)
 Other revenues  12,789  3,107  44,695  54  - 
 Deductions from operating revenues  (57,751) (17,637) (1,010,492) (7,892) (188)
Net operating revenues  775,633  285,410  2,508,411  53,243  (34,518)
Operating expenses            
  Personnel and Pension and assistance plans 79,539  66,673  279,513  18,853  2,868 
 Materials and supplies and Outside services  173,429  14,952  176,290  7,135  2,558 
 Electricity purchased for resale  20,892  -  1,548,258  -  - 
 Transmission of electricity purchased  14,869  -  300,939  -  - 
 Depreciation and amortization 100,285  34,055  130,245  17,761  44 
 Regulatory charges and Other income and expenses  123,327  10,518  173,443  2,609  (1,074)
     512,341  126,198  2,608,688  46,358  4,396 

Gross profi t from energy services  263,292  159,212  (100,277) 6,885  (38,914)
Financial income (expenses)            
 Financial income  17,155  5,141  289,613  646  254 
 Financial expenses  (428,416) (52,236) (254,640) (424) (419)
     (411,261) (47,095) 34,973  222  (165)

Income (loss) from operations  (147,969) 112,117  (65,304) 7,107  (39,079)

Nonoperating expenses, net  (8,090) (3,637) (9,672) (118) (867)
Income (loss) before taxes and 
 extraordinary item  (156,059) 108,480  (74,976) 6,989  (39,946) 
 Income tax and Social contribution tax  50,419  (21,542) 24,425  (1,224) 1,917 
Income (loss) before extraordinary item  (105,640) 86,938  (50,551) 5,765  (38,029)
 
Extraordinary item, net of tax effects  -  -  (146,991) -  - 
             

Income (loss) after extraordinary item  (105,640) 86,938  (197,542) 5,765  (38,029)
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40. Fim do Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica

A Câmara de Gestão da Crise de Energia, divulgou em 18 de maio de 2001 um plano de racionamento de energia elétrica, a partir de 1º de junho 
de 2001 e determinou através da Resolução nº 117, de 19 de fevereiro de 2002, o término deste programa em 1º de março de 2002.

41. Compromisso ANEEL

As metas de qualidade e universalização do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica estão disponíveis para acompanhamento da Companhia 
na página eletrônica da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no endereço www.aneel.gov.br.

42. Eventos Subseqüentes

a) Liquidação do MAE

Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003, o MAE procedeu, novamente, à liquidação fi nanceira parcial das transações de compra e venda de 
energia em seu próprio âmbito, relativas ao período de outubro a dezembro de 2002. A liquidação fi nanceira fi nal e total das transações, conforme 
anteriormente abordado, somente dar-se-á após conclusão do processo de auditoria, a ser conduzido, oportunamente, no MAE (Nota 35).

Em março de 2003, a Companhia recebeu das distribuidoras a primeira parcela do repasse relativo ao reembolso de energia livre – direito de 
ressarcimento de geradores. Essa parcela corresponde ao montante arrecadado, junto aos consumidores fi nais, através do reajuste tarifário 
extraordinário das distribuidoras, no mês de fevereiro de 2003 (Nota 7).

b) Fundo de liquidez para compra de energia

Em 25 de fevereiro de 2003, o Conselho de Administração da Companhia autorizou a extinção do Fundo de liquidez para compra de energia, 
devido o mesmo não ter se mostrado satisfatoriamente compensador para a Companhia (Nota 6).

c) Reunifi cação da COPEL

Em 25 de fevereiro de 2003, o Conselho de Administração da Companhia autorizou a elaboração de proposta de reunifi cação da COPEL, 
eliminando suas subsidiárias integrais, a ser submetida aos competentes órgãos societários, administrativos e fi scais da Companhia, bem como 
buscar autorização prévia junto ao Poder Concedente. A Companhia já está em processo de tratativas com a ANEEL.

d) Suspensão de pagamentos de contratos

Em 25 de fevereiro de 2003, o Conselho de Administração da Companhia autorizou a suspensão dos pagamentos dos seguintes contratos:

•  Tradener Ltda.

  Contrato de intermediação celebrado com a COPEL Distribuição, relativo à comercialização de energia elétrica excedente, assinado em
  1998 com validade por 10 anos.

•  Escoelectric Ltda.

  Contratos celebrados com a Companhia, relativo à prestação de serviços e implantação de empreendimentos constituídos de linhas de
  transmissão e subestações, assinados em 1999 e 2001 com validade por 5 anos.

•  UEG Araucária Ltda.

  Contrato celebrado com a COPEL relativo à compra de potência assegurada, no valor nominal de 484,3 MW, assinado em 2000 com
  validade por 20 anos a partir da operação (Nota 29).

•  Companhia de Interconexão Energética – CIEN

  Contratos celebrados com a COPEL relativo à compra de potência assegurada, no volume nominal de 400 MW cada, perfazendo 800 MW,
  assinados em 1999, com validade por 20 anos (Nota 30).

40. End of the Emergency Energy Rationing Program

On May 18, 2001, the Energy Crisis Management Committee established an energy rationing program effective June 1, 2001, which was ended 
through Resolution No. 117 of February 19, 2002, effective March 1, 2002. 

41. Commitment to ANEEL

The quality and universalization targets of the Electric Energy Distribution Service are available for control by the Company at ANEEL web page, 
at www.aneel.gov.br.
 

42. Subsequent Events

a) Settlement of transactions with MAE

In January and February 2003, MAE performed a new partial fi nancial settlement of transactions involving purchase and sale of electric energy 
within its own context, for the period from October to December 2002. The fi nal and total fi nancial settlement of transactions, as previously 
mentioned, will occur after the conclusion of the audit process, to be conducted in the MAE (Note 35).

In March 2003, the Company received from distributors the fi rst portion of the repass related to electricity from independent suppliers 
– generating companies’ right to reimbursement. This portion refers to the amount collected from fi nal consumers through distributors’ 
extraordinary tariff adjustment in February 2003 (Note 7).

b) Power Purchase Liquidity Fund 

On February 25, 2003, the Company’s Board of Directors authorized the extinguishment of the power purchase liquidity fund, since this fund was 
not fi nancially satisfactory to the Company (Note 6).

c) COPEL amalgamation

On February 25, 2003, the Company’s Board of Directors authorized the preparation of a proposal for COPEL amalgamation, by eliminating 
its wholly-owned subsidiaries, to be submitted to the Company’s proper corporate, administrative and audit boards, as well as to seek prior 
authorization from the Concession Authorities. The Company is already  under negotiation with ANEEL.

d) Suspension of contractual payments

On February 25, 2003, the Company’s Board of Directors authorized the suspension of the following contractual payments:

• Tradener Ltda.

  Intermediation agreement with COPEL Distribuição, related to the sale of surplus energy, entered into in 1988 and valid for 10 years.

•  Escoelectric Ltda.

  Agreements with the Company, related to provision of services and implementation of transmission lines and substations, entered into 
  in 1999 and 2001 and valid for 5 years.

•  UEG Araucária Ltda.

  Agreement with COPEL, related to the purchase of guaranteed energy, in the nominal amount of  484.3 MW, entered into in 2000 and   
  valid for 20 years (Note 29).

•  Companhia de Interconexão Energética – CIEN

  Agreements with COPEL,  related to the purchase of guaranteed energy, in the nominal amount of  400 MW each, totaling 800 MW,   
  entered into in 1999 and valid for 20 years (Note 30).
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•  Usina Hidrelétrica de Itiquira

  Contrato celebrado com a COPEL Distribuição e com a interveniência da Tradener Ltda., relativo à venda de energia assegurada de
  propriedade da Itiquira e não comercializada no MAE através da Tradener, assinado em 1999, com validade de 10 anos.

•  Foz do Chopim Energética

  Contrato celebrado com a COPEL Distribuição de energia elétrica contratada, assinado em 2001, com validade por 10 anos.

A Administração da Companhia está tomando providências no sentido de preservar seus direitos e interesses, o que inclui renegociar tais contratos, 
efetuando estudos, levantamentos, análises e auditorias, visando a melhor solução das condições contratuais vigentes para a Companhia.

e) Aquisição de créditos de ICMS

O Governo do Estado do Paraná, através do Decreto nº 671, de 27 de fevereiro de 2003, declarou a nulidade da operação de aquisição de créditos 
de ICMS, transferidos pela Olvepar – Indústria e Comércio para a COPEL Distribuição, no montante de R$ 45.000 mil, em dezembro de 2002.

A Secretaria de Estado da Fazenda, através da Notifi cação nº 001/2003-IGF-STC, esclareceu que os créditos utilizados pela COPEL fi caram ao 
desabrigo de qualquer ato administrativo do Poder Executivo Estadual ou de órgãos subordinados. A COPEL Distribuição fi cou notifi cada a pagar 
o imposto que deixou de ser recolhido nos meses de dezembro de 2002 e janeiro de 2003.

Em 25 de março de 2003, o Conselho de Administração da Companhia, devido à nulidade dos atos administrativos que aprovaram os créditos de 
ICMS, decidiu, ainda nas demonstrações fi nanceiras de 31 de dezembro de 2002, os seguintes pontos:

• Constituir provisão para pagamento dos valores originalmente compensados com créditos de ICMS da Olvepar – Indústria e Comércio, no  
 montante de R$ 22.000 mil, acrescidos de juros e multa por atraso de pagamento (Nota 11).

•  Estornar o ativo de ICMS a recuperar gerado através de créditos adquiridos da Olvepar, em 31 de dezembro de 2002, no montante de 
 R$ 23.000 mil, ainda não compensados pela Companhia.

A Administração da Companhia entendeu que as operações de créditos de ICMS efetuadas pela COPEL, descritas acima, eram legais e aprovadas, 
na época de sua execução, por atos administrativos do Poder Executivo Estadual ou de órgãos subordinados. A Administração, por cautela, ante a 
polêmica instaurada a respeito da questão, estornou os lançamentos, precavendo-se contra eventual imposição de multa tributária.

O Conselho de Administração determinou que se buscasse, via ato jurídico-administrativo, os legítimos direitos da Companhia, de forma a garantir 
os créditos fi scais anteriormente legitimados.

f) Instauração de CPI

Em 26 de março de 2003, a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito para análise de contratos e 
acordos fi rmados pela Companhia, bem como sobre os atos da Administração anterior.

g) Reconhecimento dos créditos de ICMS – Ativo Permanente

O Governo do Estado do Paraná, através do Decreto nº 672, de 27 de fevereiro de 2003, declarou a nulidade dos créditos extemporâneos de ICMS, 
bem como a compensação de dívidas do Estado (Nota 11).

Em 1º de abril de 2003, através do Decreto nº 954, o Governo do Estado do Paraná suspendeu os efeitos causados pelo Decreto nº 672, até que 
sejam defi nitivamente decididos os processos administrativos para determinar a legitimidade dos atos administrativos anteriormente referidos, 
cabendo, inclusive, se for o caso, defesa da Companhia nesta esfera.

A Administração da Companhia, devido à suspensão do Decreto nº 672, decidiu por manter o reconhecimento e utilização dos respectivos 
créditos.

•  Usina Hidrelétrica de Itiquira

  Agreement with COPEL Distribuição, with intermediation of Tradener Ltda., related to the sale of guaranteed energy held by Itiquira 
  and not sold in the MAE through Tradener, entered into in 1999 and valid for 10 years.

•  Foz do Chopim Energética

  Agreement with COPEL Distribuição, related to contracted energy, entered into in 2001 and valid for 10 years.

The Company’s management is taking proper measures to preserve its rights and interests, which includes the renegotiation of these agreements, 
and performing studies, evaluations, analyses and audits, aiming at better contractual conditions to the Company.

e) ICMS credits

The Paraná State Government, through Decree No. 671, of February 27, 2003, anulled the ICMS credits transferred from Olvepar – Indústria e 
Comércio to COPEL Distribuição, in the amount of R$ 45,000, in December 2002.

The State Finance Department, through Notice No. 001/2003-IGF-STC, explained that the credits used by COPEL were not supported by any 
administrative act by the State Executive Branch or subordinated agencies. COPEL Distribuição was notifi ed to pay the uncollected tax related to 
December 2002 and January 2003.
 
Due to the fact that the administrative acts that approved the ICMS credits were anulled, on March 25, 2003 the Company’s Board of Directors 
decided to proceed as follows in the fi nancial statements as of December 31, 2002: 

•  Recognize a provision for payment of the amounts originally offset against Olvepar – Indústria e Comércio’s ICMS credits, in the amount of 
 R$ 22,000, plus interest and fi ne for late payment (Note 11).

•  Reverse the recoverable ICMS generated through credits obtained by Olvepar, in the amount of R$ 23,000 as of December 31, 2002, not yet   
 offset by the Company.

The Company’s management understands that the aforementioned ICMS credit operations performed by COPEL were legal and had been 
approved, at the time, through administrative acts by the State Executive Branch or subordinated agencies. Management, on a conservative basis, 
in view of the related controversy, reversed the entries, in order to prevent possible tax fi nes.

The Board of Directors established that the Company should seek, through legal and administrative measures, to ensure the Company’s legal 
rights, in order to guarantee the aforementioned tax credits.

f) CPI (Investigation Committee)

On March 26, 2003, the State Legislative Assembly established an Investigation Committee to examine the agreements entered into by the 
Company and the former management’s actions.  

g) Recognition of ICMS credits – Permanent Assets

The Paraná State Government, through Decree No. 672, of February 27, 2003, annulled untimely ICMS credits and the offset of the State debts 
(Note 11).

The Paraná State Government, through Decree No. 954, of April 1, 2003, suspended the effects resulting from Decree No. 672, until a fi nal decision 
is reached on the administrative proceedings to determine the lawfulness of the aforementioned administrative acts, including, if applicable, the 
Company’s defense at the administrative level.

Due to the suspension of Decree No. 672, the Company’s management decided to maintain the recognition and use of the respective credits.
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Acionistas e Administradores da

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL

Curitiba - PR

1.  Examinamos os balanços patrimoniais da COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL e controladas (controladora e consolidado), 

levantados em 31 de dezembro de 2002, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido (Controladora) 

e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício fi ndo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua 

Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações fi nanceiras.

2.  Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando 

a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia e controladas; (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 e controladas, bem como da apresentação das 

demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

3.  Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

posição patrimonial e fi nanceira da COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL e controladas (controladora e consolidado) em 31 de 

dezembro de 2002, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido (controladora) e as origens e aplicações de seus 

recursos correspondentes ao exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4.  Conforme detalhado na Nota Explicativa nº 35 às demonstrações fi nanceiras, em 31 de dezembro de 2002, a Companhia e controladas têm 

registrado, no ativo circulante, valores a receber no montante de R$ 6.308 mil, e, no passivo circulante, valores a pagar no montante de 

R$ 5.038 mil, relativos a transações de venda e compra de energia realizada no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE, com 

base em cálculos preparados e divulgados pelo MAE. Esses valores podem estar sujeitos a modifi cação dependendo de decisão de processos 

judiciais em andamento movidos por empresas do setor, relativos à interpretação das regras do mercado em vigor.

 A liquidação fi nanceira dos valores referentes ao período de setembro de 2000 a setembro de 2002 ocorreu parcialmente em 30 de dezembro 

de 2002, e encontra-se refl etida nas demonstrações fi nanceiras. Nos termos das Resoluções ANEEL nº 552, de 14 de outubro de 2002, e nº 635, 

de 21 de novembro de 2002, a liquidação fi nal está condicionada à confi rmação dos números pelo MAE, após auditoria a ser realizada.

To the Board of Directors and Shareholders of

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL

Curitiba – PR

1.  We have audited the individual (Company) and consolidated balance sheets of Companhia Paranaense de Energia – COPEL (the “Company”) 

and subsidiaries as of December 31, 2002, and the related statements of income, changes in shareholders’ equity (Parent Company), and 

changes in fi nancial position for the year then ended, all expressed in Brazilian reais and prepared under the responsibility of the Company’s 

management. Our responsibility is to express an opinion on these fi nancial statements.

2.  Our audit was conducted in accordance with auditing standards in Brazil and comprised: (a) planning of the work, taking into consideration 

the signifi cance of the balances, volume of transactions, and the accounting and internal control systems of the Company and its subsidiaries, 

(b) checking, on a test basis, the evidence and records that support the amounts and accounting information disclosed, and (c) evaluating the 

signifi cant accounting practices and estimates adopted by management, as well as the presentation of the fi nancial statements taken as a 

whole.

3.  In our opinion, the fi nancial statements referred to in paragraph 1 present fairly, in all material respects, the fi nancial position of Companhia 

Paranaense de Energia – COPEL and subsidiaries as of December 31, 2002, and the results of their operations, the changes in shareholders’ 

equity, and the changes in their fi nancial positions for the year then ended in accordance with Brazilian accounting practices.

4.  As mentioned in Note 35 to the fi nancial statements, as of December 31, 2002, the Company and its subsidiaries have recognized, in current 

assets, receivables in the amount of R$ 6,308 and, in current liabilities, payables in the amount of R$ 5,038, related to the sale and purchase 

of energy in the spot market, based on data prepared and provided by the Wholesale Energy Market (MAE). These amounts are subject to 

changes that may arise from the judgment of the legal actions fi led by market participants regarding the interpretation of prevailing market 

rules. 

 The payment of these amounts for the period from September 2000 to September 2002 was partially made on December 30, 2002, and is 

refl ected in the fi nancial statements. Under the terms of Resolutions No. 552 of October 14, 2002 and No. 635 of November 21, 2002, issued by 

the National Electric Energy Agency (ANEEL), fi nal settlement is subject to the validation of the amounts provided by the MAE, after an audit 

thereof. 
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5. Em 21 de dezembro de 2001, foi editada a Medida Provisória nº 14, convertida na Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, disciplinando, entre 

os assuntos, a recomposição do equilíbrio econômico-fi nanceiro das empresas distribuidoras e geradoras de energia elétrica, garantido nos 

contratos de concessão. As informações detalhadas e os impactos sobre a situação patrimonial e fi nanceira e no resultado das operações 

relativos ao Acordo Geral do Setor Elétrico estão divulgados na Nota Explicativa nº 5 às demonstrações fi nanceiras.

6.  As informações complementares contidas nos quadros I e II, referentes às demonstrações do fl uxo de caixa e do valor adicionado, são 

apresentadas com o propósito de permitir análises adicionais e não são requeridas como parte das demonstrações contábeis básicas. Estas 

informações foram por nós examinadas de acordo com os procedimentos de auditoria mencionados no parágrafo 2 acima e, em nossa opinião, 

estão adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

7.  As demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2001, apresentadas para fi ns de comparação, foram 

examinadas por outros auditores independentes que emitiram parecer de auditoria, em 22 de março de 2002, sem ressalvas e contendo 

parágrafo de ênfase relacionado ao fato de que (I) a Companhia registrou em suas demonstrações fi nanceiras em 31 de dezembro de 2001 

ativos e passivos relacionados à comercialização de energia livre, com base em dados preliminares fornecidos pela Administradora do 

Mercado Atacadista de Energia – ASMAE; e (II) adicionalmente, registrou diferimento relativo à variação de valores da “Parcela A” de correntes 

da aplicação da Medida Provisória nº 14, Resolução nº 90 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e Resolução nº 91 da Câmara de 

Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE. Informações sobre a realização desses ativos e liquidação dos passivos após 31 de dezembro de 2001 

estão detalhadas nas Notas Explicativas nº 12 e nº 35 às demonstrações fi nanceiras.

Curitiba, 31 de março de 2003 (exceto Nota 42.g, cuja data é 1º de abril de 2003).

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 

Auditores Independentes 

CRC SP 011.609/O-8 “S” PR 

Fernando Carrasco

Contador

CRC SP 157760/O-3 S-PR

5.  Executive Order No. 14, enacted on December 21, 2001 and converted into Law No. 10,438 on April 26, 2002, disciplines, among other matters, 

the recovery of the economic and fi nancial balance of the electric power generation and distribution companies, guaranteed in the concession 

contracts. Detailed information and the effects on the Company’s fi nancial position and result of operations relating to the Overall Agreement 

for the Electric Energy Sector are presented in Note 5 to the fi nancial statements.

6.  The supplementary information contained in Attachments I and II, referring respectively to the statements of cash fl ows and value added, is 

presented for purposes of additional analysis and is not a required part of the basic fi nancial statements. This information has been audited by 

us in accordance with the auditing procedures mentioned in paragraph 2 and, in our opinion, if fairly stated, in all material respects, in relation 

to the fi nancial statements taken as a whole.

7.  The fi nancial statements as of and for the year ended December 31, 2001, presented for comparative purposes, were audited by other 

independent auditors whose report thereon, dated March 22, 2002, was unqualifi ed and contained an emphasis paragraph as to the fact 

that (I) the Company recognized assets and liabilities in its fi nancial statements as of December 31, 2001 related to the sale and purchase of 

energy in the spot market, based on preliminary data provided by the MAE, and (II) additionally, it recorded a deferral related to variations of 

“Portion A” (CVA) amounts arising from the application of Executive Order No. 14, ANEEL Resolution No. 90 and Resolution No. 91 of the 

Energy Crisis Management Committee (CGE). Information on the realization of these assets and settlement of the liabilities after December 

31, 2001 is detailed in Notes 12 and 35 to the fi nancial statements.

Curitiba, Brazil, March 31, 2003 (except for Note 42.g, as to which the date is April 1, 2003).

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Independent Public Accountants 

CRC SP 011.609/O-8 “S” PR

Fernando Carrasco 

Accountant

CRC SP 157760/O-3 S-PR
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O Conselho Fiscal da Companhia Paranaense de Energia – Copel, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, além de ter acompanhado 
— através de análises de balancetes — a gestão econômico-fi nanceira da referida Empresa, examinou as Demonstrações Financeiras (controladora 
e consolidado) do exercício social de 2002, encerrado em 31 de dezembro, abrangendo o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, 
tendo apreciado, também, o Relatório da Administração e, considerando todos os pontos contidos no Parecer dos Auditores Independentes, 
Deloitte Touche Tohmatsu, bem como as informações e esclarecimentos por eles prestados, é de parecer que as mencionadas demonstrações 
refl etem, com propriedade, a situação patrimonial e fi nanceira da Companhia e controladas e os correspondentes resultados de suas operações, 
estando, assim, tais documentos em condições de serem submetidos à apreciação e conseqüente deliberação dos Senhores Acionistas.

Curitiba, 22 de abril de 2003.

PAULO ROBERTO TROMPCZYNSKI 
Presidente

ELZIO BATISTA MACHADO

MAURÍLIO LEOPOLDO SCHMIDT 

MARCIO ARDELIO DE SOUZA

ERNESTO RUBENS GELBCKE

The Audit Committee of Companhia Paranaense de Energia – COPEL, in compliance with the requirements set forth by law and by 
the Company’s by-laws, in addition to having followed – through the analysis of preliminary statements – the economic and fi nancial 
management of the Company, has reviewed the (Company and consolidated) balance sheets as of December 31st, 2002 and other 
accompanying fi nancial statements, as well as the corresponding Annual Report, and, taking into account the topics discussed on the report 
of independent accountants, Deloitte Touche Tohmatsu, as well as the information provided by them, believes that the aforementioned 
fi nancial statements refl ect, with accuracy, the fi nancial and balance sheet position of the Company and its subsidiaries, as well as the results 
of their operations. These documents therefore qualify for submission to the review and consequent discussion of COPEL’s shareholders. 

Curitiba, April 22nd 2002.

PAULO ROBERTO TROMPCZYNSKI
Chairman

ELZIO BATISTA MACHADO

MAURÍLIO LEOPOLDO SCHMIDT

MARCIO ARDELIO DE SOUZA

ERNESTO RUBENS GELBCKE
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