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VISÃO

Ser uma empresa reconhecida pela excelência de seu desempenho, comprometida com a

melhoria da €|U€&Il€l€l€le de vida da população, gerando uma energia limpa, a partir de

um combustível abundante no país e mantendo-se sempre na vanguarda tecnológica.

MISSÃO

Projetar, construir e operar usinas termonucleares com alta SeCftlFCfllÇCS
e eficiência, atendendo às necessidades do sistema, através da

produção de energia elétrica com custos competitivos.

PRINCÍPIOS E VALORES

• Ter na preservação da natureza e no

desenvolvimento sustentado um objetivo

permanente.

• Ser uma empresa eficiente, competitiva

e lucrativa, voltada, prioritariamente, para

a segurança.

• Praticar uma Política de Recursos Humanos

que propicie condições de auto-

, de realização profissional

e de reconhecimento.

Garantir ao acionista o retorno esperado.

Fazer dos nossos clientes parceiros

permanentes.

Participar, efetivamente, da formulação e

implementação da Política Energética

Nacional.

Praticar uma política de comunicação

visando a aceitação e o respeito da

comunidade.
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A avaliação dos acontecimentos do ano de 1997,
na vida da ELETRONUCLEAR, ultrapassa o
entendimento que possa ser extraído dos números
e notas de Balanço, quer seja pelo fato de ter sido o
primeiro ano de atividades da Empresa, quer seja
pelo que a criação da Empresa representa no
contexto energético nacional.

Ao agrupar a área nuclear de FURNAS com a
NUCLEN, um importante passo foi dado no sentido
de garantir a total concentração de esforços de uma
empresa tanto na conclusão da Usina de Angra 2
quanto na manutenção da cultura técnica
acumulada pelo setor nuclear.
Constantes atrasos de cronogramas de obra, com
conseqüente aumento dos custos do empreen-
dimento, foram ocasionados pelos conflitos de
prioridades empresariais entre as diversas
entidades envolvidas nos vários modelos institu-
cionais anteriormente experimentados.
Outro componente responsável por tal situação foi
a ausência de recursos em moeda nacional, cuja
solução definitiva ocorreu no momento de
redefinição organizacional do setor, a partir da
condução determinada do Governo Federal, através
do Exmo. Sr. Ministro de Minas e Energia Raimundo
Brito e da Direção da Eletrobrás, presidida pelo
Dr. Firmino Sampaio Neto.

A solução de tais problemas vem se refletindo no
ritmo de evolução da construção, em sua etapa de
montagem eletromecânica, permitindo o cumpri-
mento das etapas previstas.
Fundir duas organizações maduras exige a criação
de mecanismos de integração capazes de permitir
a integração de duas culturas, valorizando os
atributos positivos de cada uma delas.
Em nosso caso, significa, também, estar atento ao
novo modelo do Setor Elétrico, alterado na direção
de atrair o capital privado para as atividades de
expansão e maior participação na gestão do
parque instalado.

Tal mudança estrutural implica em incorporar em
todos os atos da administração a constante
preocupação com custos e com o mercado a ser
atendido pela Empresa.
Neste novo quadro empresar ia l , a
ELETRONUCLEAR surge como uma empresa
capacitada tecnicamente para operar usinas
nucleares, dentro dos mais elevados padrões de
segurança, de respeito aos requisitos ambientais e
com o foco na obtenção de tarifas competitivas em
relação aos demais energéticos que participarão do
atendimento ao crescente mercado consumidor
brasileiro.
A conclusão de Angra 2 permitirá a otimização de
recursos necessários à operação das unidades
previstas para o sítio de Angra, permitindo obter
economia de escala na utilização de diversos
sistemas e serviços de infra-estrutura existentes, que
são, ainda, um fator competitivo na decisão de
continuidade de Angra 3.
Por todas estas questões, podemos constatar que o
ano de 1997 se apresentou como o início da etapa
de construção de uma empresa dotada da mais
elevada condição tecnológica e com condições de
auto-sustentação econômica.
Cabe registrar a dedicação de todo o corpo
funcional, que soube transformar estes desafios
em estímulo profissional e, mais
uma vez, externar, em nome da
Diretoria, os agradecimentos
aos Conselheiros, à Diretoria
da ELETROBRÁS, ao Exmo.
Sr. Ministro de Minas e
Energia Dr. Raimundo Brito,
através de quem
estendemos nossos
cumprimentos ao
Excelentíssimo Sr. /

Presidente Fernando ''
Henrique Cardoso.
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Ronaldo Fabrício
Diretor-Presidente



JELETRONUCLEAR

JNo âmbito do setor elétrico brasileiro, o ano de 1997 trouxe profundas e definitivas modificações,

visando criar condições para uma maior pcSFÜcipCSÇCS® da iniciativa privada no

seu processo produtivo, destacando-se:

> A inclusão do trabalho de consultoria internacional, definido o novo

modelo operacional dos agentes que serão responsáveis pelas

atividades setoriais, dentro de um ambiente onde prevalecerá a

competição nos segmentos de geração e de comercialização.
entra uc ear ^ j^ a ce}e raçQO JQ processo de privatização, que culminou com a

Almirante Álvaro Alberto

transferência do controle acionário de oito empresas distribuidoras

e de uma geradora.



A segregação das atividades de geração

termonuclear de FURNAS Centrais Elétricas

S.A. e a sua transferência para a NUCLEN

Engenharia e Serviços S.A. que, pos-

teriormente, passou a denominar-se

ELETRONUCLEAR, garantindo o cumprimento

do preceito constitucional que atribui à União

o monopólio das atividades nucleares.

A definição da transferência da área nuclear de FURNAS para a

NUCLEN deu-se através de resolução do Conselho Nacional de

Desestatização - CND, em 09 de julho de 1996, tendo o processo sido

concluído em 28 de maio de 1997, com a realização das Assembléias

Gerais Extraordinárias de FURNAS e da NUCLEN, as quais tiveram a

@Itt@Slf€IÇ€Í@ adiada, devido a liminar judicial, suspensa em 31 de

julho de 1997.

A constituição da nova organização, autorizada pelo Decreto do Poder

Executivo s/n°, de 23 de maio de 1997, envolveu um conjunto de atividades,

desde a fusão de distintas culturas empresariais até a implantação de

rigoroso programa de racionalização de dispêndios, com vistas à sua

competitividade em um mercado onde prevalecerá, a médio prazo, a livre

negociação entre agentes geradores e consumidores.

A Empresa, com sede na Rua da Candelária, 65, na cidade do Rio de

Janeiro, é proprietária da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto,

localizada no município de Angra dos Reis, que inclui:

• A Usina Angra 1, em operação comercial desde 1985, de 657 MWe;

> A Usina Angra 2 , de 1.312 MWe, em fase final de montagem, com a

entrada em operação prevista para 1999;

> A Usina Angra 3, da mesma classe de potência de Angra 2, com a

previsão de entrada era operação em 2005;

• Um conjunto de instalações de apoio operacional às usinas, incluindo

vilas residenciais, laboratórios e centro de treinamento para operadores.
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Dentro do novo modelo operacional do setor elétrico, a energia
produzida pela ELETRONUCLEAR passou a ser comercializada com
FURNAS através de um Contrato de Suprimento e Intercâmbio de
Energia Elétrica, com interveniência da ELETROBRÁS, regulamen-
tando as relações comerciais entre as duas empresas.
O contrato objetivou conciliar as características operativas da Usina
Angra 1 às particularidades de implantação do programa nuclear
brasileiro e à necessidade de faturamento mínimo, de modo a
proporcionar uma estabilidade econômico-financeira inicial à
ELETRONUCLEAR. Assinado em 10 de agosto de 1997, deverá vigorar
por um prazo de 15 anos.

Em 1997, a Usina Angra 1
produziu 3J61 GWh, com um
fator de disponibilidade
equivalente a 79,8%.

Atualmente, Angra 1 é responsável por 28%
do parque gerador do Estado do Rio de
Janeiro, passando a contribuição nuclear
a 53% quando da entrada em operação de
Angra 2, minimizando, portanto, a depen-
dência do Estado à importação de eletricidade
e contribuindo para melhoria operacional do
sistema interligado S/SE/CO.
A operação das usinas nucleares é feita
de forma integrada ao sistema de FURNAS, de
acordo com os critérios e normas do Grupo
Coordenador da Operação Interligada - GCOI,
objetivando a otimização do sistema e a

illictall© do suprimento.
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nvestimentos de

Canteiro de obras da

Usina de Angra 2.

Â construção de Angra 2 teve suas atividades

concentradas na montagem eletromecânica,

iniciada, efetivamente, em 1996. Em 1997, foram

atingidos diversos marcos relevantes,

destacando-se a conclusão das montagens da

tubulação do circuito primário, das turbinas de

alta e baixa pressão, do estado do gerador

elétrico e dos dutos de ventilação, a interligação

do sistema de 138 KV com a subestação de

FURNAS e o teste de pressão da esfera de con-

tenção. O progresso físico do empreendimento,

ao final de 1997, alcançou 87,96%.

O efetivo no canteiro de obras atingiu, em

dezembro de 1997, cerca de 5.000 pessoas,

incluindo 86 técnicos da ELETRONUCLEAR,

responsáveis pelo gerenciamento da obra e 56

da SIEMENS, atuando como supervisores de

montagem de equipamentos importados e nas

atividades de comissionamento.

No que se refere a Angra 3, o estágio de

desenvolvimento indica um progresso global

da ordem de 44%, onde preponderam as

atividades de engenharia comuns a Angra 2

e o suprimento de equipamentos importados.

Cabe destacar que em todos os segmentos de

atividades da Empresa, os princípios de

ffOE'CiiriCCI operacional e de preservação

ambiental constituem uma prioridade dentro

de seus objetivos estratégicos.
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Na Assembléia Geral Extraordinária de 28 de maio de 1997 foi aprovado o laudo de avaliação elaborado

pelos auditores independentes, indicando um patrimônio líquido, a ser incorporado pela NUCLEN, de

R$ 3.996.076.049,14 para um ativo total de R$ 13.316.064.231,50 e um exigível de R$ 9.319.988,36.

Na referida avaliação não foram contemplados os efeitos da Lei n° 9.358, que definiu como

iisesfeillctadi© da União a absorção dos custos da geração nuclear excedente à alternativa

hidráulica equivalente, uma vez que não se achava concluída a auditoria realizada por Grupo de

Trabalho Interministerial encarregado de apurar os montantes envolvidos.

Em seu balanço patrimonial, em 31 de dezembro, a empresa apresentou um ativo de R$

13.354.261.058,01, um exigível de R$ 8.960.931.030,33 e um patrimônio líquido de R$ 4.393.330.027,68,

contendo ainda as parcelas relativas ao excedente nuclear.

O resultado da empresa, no exercício,

apresentou um prejuízo de R$ 6.178.765,78,

em grande parte decorrente de provisões

para indenizações trabalhistas.

No tocante ao Programa de Dispêndios Globais -

PDG, a Empresa teve que reprogramar seu

orçamento, em face da incorporação dos acervos

nucleares e teve seus novos limites aprovados pelo

Decreto n° 2.431, de 17 de dezembro de 1997, tendo

atingido um percentual de realização de 82,21%

na rubrica de Dispêndios Correntes. As despesas

operacionais totalizaram R$ 104.404 milhares.

Quanto ao Orçamento de Investimento,

aprovado pela Lei n° 9.438, em 26 de fevereiro

de 1997, com crédito suplementar aprovado pela

Lei n° 9.585 e crédito especial para dar cobertura

às usinas nucleares pela Lei n° 9.544, foram

realizados 98,58% dos investimentos

programados para o exercício, no montante de

R$ 463.526 milhares, dos quais R$ 421.396

milhares para Angra 2.

H E I. il Y Ó K Í O H M U a f. 1 3 S 7 |



EXERCÍCIO 1997

1. As responsabilidades socioambientais da ELETRONUCLEAR S.A.

Dentro de suas atribuições estatutárias, cabe à
ELETRONUCLEAR S.A. contribuir para o desenvolvimento social
das regiões e, particularmente, dos municípios onde esta
desenvolve suas atividades empresariais.
As atividades da Empresa, com este caráter, são desenvolvidas
a título de mitigação de impactos socioambientais, apoio a ações
voltadas para a promoção da saúde pública, educação e obras
públicas de caráter social, através de convênios específicos.
Dentre outras, as seguintes atividades foram realizadas no
exercício, dentro de convênios firmados com diversas instituições:

• Convênio com a Prefeitura do Município de Angra do Reis:
Apoio aos sistemas de saúde e educação públicas a nível
municipal, apoio à implantação de infra-estrutura urbana e
apoio à Defesa Civil Municipal;

• Convênio com a FEEMA: Implantação de programa de
cooperação técnica;

• Convênio com a UFRJ/Bio—Rio: Implantação de programa de
gestão socioambiental na área de influência da Central Nuclear
Almirante Álvaro Alberto, no município de Angra dos Reis;

• Convênio com a UERJ: Programa de cooperação técnica para
implantação de um Centro de Estudos Ambientais na Ilha Grande.

É também atribuição da ELETRONUCLEAR S.A. desenvolver ações voltadas para a garantia da segurança
da população em função da operação das unidades nucleoelétricas de sua propriedade, tomando medidas
preventivas nas fases de projeto, construção e operação dessas unidades, sob as normas das autoridades
licenciadoras e obedecendo a critérios de segurança internacionalmente aceitos.

2. Os dados e dispêndios sociais da ELETRONUCLEAR S.A.

ITEM
2.1 IMPOSTOS

DESCRIÇÃO
Relativos a todos
os impostos federais,
estaduais e municipais
pagos pela empresa no
exercício

VALOR

11.212,00

% (S/FAT. BRUTO)

6,94

| E L E T R O H U C L E f l K | * E í t R TÓíH 1 OKWH.-.«;« t i ! I 9 9i7<:
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ITEM

2.2 CONTRIBUIÇÕES
P/ A SOCIEDADE/
INVESTIMENTOS
NA CIDADANIA

2.3 INVESTIMENTOS
EM MEIO AMBIENTE

'^IHII^HII

•aSB8BBÕB

m ff

DESCRIÇÃO

Depósitos no fundo
para o futuro
descomissionamento de
unidades nucleoelétricas
em operação

CONTROLE:
Custos incorridos para
evitar a ocorrência dos
impactos (total ou parcial)
socioambíentais.

MITIGAÇÃO:
Custos incorridos nas ações
para redução das
conseqüências
dos impactos
socioambientais

COMPENSAÇÃO:
Custos incorridos nas ações
que compensam
os impactos
socioambientais

MONITORAMENTO:
Custos incorridos nas ações
de acompanhamento e
avaliação dos impactos
socioambientais

AÇÕES INSTITUCIONAIS
Custos incorridos para:
a) Elaboração de estudos

socioambientais para
licenciamento

b) ELA/RIMA
c) Licenças e audiências

públicas

TOTAL

TOTAL GERAL

VALOR

7.732,00

57.000.000,00

180.549,19

2.900.665,03

489.697,00

1.490.800,00

62.058.711,22

124.136.388,22

% (S/FAT. BRUTO)

4,78

38,40

50,12

Indicadores do corpo funcional
. Número de empregados ao final do exercício: 1.827.
. Número de mulheres que trabalham na empresa:!
. Número de empregados portadores de deficiência: 4.
. Total dos dispêndios com pessoal e benefícios: R$ 123.586.000,00.
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VISION

ELETRONUCLEAR intends to be recognized as a Company with excellent performance,

committed to the improvement of the €gl£€sl£ty °f ^e °f the population and which generates

clean energy from a fuel that abounds in Brazil, with state of the art technology.

MISSION

ELETRONUCLEAR's objective is to design, build and operate

highly safe and efficient thermonuclear power plants, fulfilling the needs

of the energy system, through the production of electric energy at

competitive costs.
PRINCIPLES AND VALUES

• Our main objective is the conservation of na-

ture with sustained development.

• Our aim is to be an efficient, competitive and

profitable Company whose priority is SClfety.
• Our Human Resources Policy will provide

our employees with the tools to be

self-sufficient, professionally successful

and give them an opportunity for promotion.

• Our shareholders will have their investment

return guaranteed.

• Our clients will be considered as our steady

partners.

• Our participation in the elaboration and

Implementes t lon of the National Energy Policy
will be highly effective.

• Our communication policy will be guided

towards obtaining the community's respect

and acceptance.
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verview

An evaluation of the effect of 1997's events on
ELETRONUCLEAR goes much farther than what can
be learned by simply reading the numbers and notes
shown in its Balance Sheet, either due to the fact that
it was ELETRONUCLEAR s first year of activity, or due
to the creation of our Company and the role it plays
within the Brazilian energy context.
In grouping the nuclear area of FURNAS with
NUCLEN, an important step was given to guarantee
the total concentration of a Company's efforts not only
to complete the construction of the Angra 2 Nuclear
Power Plant, but also to maintain the technical
knowledge accumulated by the nuclear sector.
The constant delays in the construction schedule, with
the consequent increase in the project costs, were
caused by the conflict of corporate priorities between
the numerous institutions involved in the different
institutional models previously attempted.
Another factor responsible for such a situation was
the lack of funds in the Brazilian currency, whose
solution was reached on the occasion of the
organizational redefinition of this sector, determined
by the Federal Government and conducted by the
Minister of Mining and Energy, Mr. Raimundo Brito
and by Eletrobras's Board of Directors, presided over
by Dr. Firmino Sampaio.

The solution of these problems is being reflected in the
rhythm of the construction work, at its electromechanical
assembly stage, which will make it possible to meet the
deadlines of the next scheduled stages.
To merge two established organizations demands
the creation of integrative mechanisms capable of
integrating two different business cultures into one, taking
advantage of the positive qualities of each one of them.
In our case, this also means to study the new model
of the Electric Sector which was altered in order to
attract private capital to its expansion activities and

which demands a greater participation in the
management of the electric park already installed.
Whenever management acts, this structural change
demands constant attention to costs and to the market
to be covered by ELETRONUCLEAR.
Within this new corporate picture, ELETRONUCLEAR
stands out as a Company technically capable of
operating nuclear power plants complying with the
highest standards of safety, respecting the
environmental requirements and focusing on
obtaining the most competitive prices in relation to
other energy companies that will vie for the
increasing Brazilian consumer market.
Completion of Angra 2 allows for the optimization of the
funds necessary for the operation of the units scheduled
for the Angra site, as well as the obtainment of a scale
economy in the use of the several existing infrastructure
systems and services, which is still a competitive factor
in the continuity decision of Angra 3.
For all these reasons, we may conclude that the year
of 1997 marked the beginning of the construction stage
of a company with the highest technological know-
how and the capability of reaching a self-sustained
economic position.

It is worth to point out that all our personnel and staff
dedicated themselves to transforming
this challenge into professional
stimuli and, in the name of our
Board of Directors, I would like to
express our appreciation the
Counselors, the Board of
Directors of Eletrobrás and the
Minister of Mining and Energy,
Dr. Raimundo Brito, to whom
we ask to convey our
greetings to President t
Fernando Henrique ;"
Cardoso. i

A H M U A L R E P O R

Ronaldo Fabrício
President



lhe year of 1997 brought about deep and definite changes in the Brazilian electric sector, with

a view to creating conditions for a larger p€Ii°tIop€ãtI@Bt of private companies in its

productive process, as follows:

• The completion of the international consultancy work defining the

new operational model of the agents who will be responsible for the

sectorial activities, within a system where competition between the

segments of generation and commercialization will prevail;

Almirante Álvaro Alberto • The speeding up of the privatization process which resulted in trans-

Nuclear Power Station ferring the control of the share capital to eight distributing compa-

nies and one energy generating company;



The segregation of the thermonuclear gen-

eration activities of FURNAS Centrais

Elétricas S. A. and its transferal to NUCLEN

Engenharia e Serviços S. A. which; later,

became ELETRONUCLEAR, thus guaran-

teeing the fulfillment of the constitutional

precept which grants the monopoly of

nuclear activities to the Federal Union.

The decision to transfer FURNAS's nuclear area to NUCLEN was put

into force through a resolution from the Brazilian Privatization Council

("Conselho Nacional de Desestatização - CND"), on July 9th, 1996, after

the completion of the pertaining process on May 28th, 1997. This

process had its ImplementdiI@H. postponed at FURNAS's and
NUCLEN's Extraordinary General Shareholders' Meetings by means

of a judicial writ which was suspended on July 31st, 1997.

The creation of the new company authorized by the unnumbered

Executive Power Decree of May 23rd, 1997, included a group of

activities that ranged from the merger of distinct business cultures to

the implementation of an expense rationalization program so as to make

the company competitive in a market where free negotiation between

generating agents and consumers will prevail, in the medium term.

Our Company, with headoffices at Rua da Candelária, 65, in the City of

Rio de Janeiro, is the owner of the Almirante Álvaro Alberto Nuclear

Center, in the City of Angra dos Reis, which includes:

s> The Angra 1 Nuclear Power Plant, in commercial operation since

1985, of 657 MW;

e> The Angra 2 Nuclear Power Plant, of 1,312 MW, at the final

construction stage, with operation scheduled to begin in 1999;

> The Angra 3 Nuclear Power Plant, of the same class of potency as

Angra 2, with operation scheduled to begin in 2005;

t» A group of operational support facilities, including residential row

houses, laboratories and operator training centers.

R E P O R T 1 9 9 7
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nergy Production

Within the new operational model of the electric sector, the energy
produced by ELETRONUCLEAR began to be commercialized
with FURNAS, by means of the Electric Energy Supply and Exchange
Agreement mediated by Eletrobrás as the regulator of the business
relations between these two companies.
The objective of this agreement was to adapt the operational characteris-
tics of the Angra 1 Nuclear Power Plant to the particularities of implemen-
tation of the Brazilian Nuclear Program and to the need of a minimum
invoicing volume, so as to give ELETRONUCLEAR an initial economical-
financial stability. This agreement, signed on August 1st, 1997, shall be in
force for a period of 15 years.

In 1997, Angra I Nuclear Power
Plant produced 3J61 GWh,
with an availability factor
equivalent to 79.8%.

Currently Angra 1 is responsible for 28% of the
generation park of the State of Rio de Janeiro, the
nuclear contribution reaching 53% when Angra
2 becomes operational, thus diminishing the
dependence of the State on the import of
electricity and contributing to the improvement
of the interlinked operational system S/SE/CO.
The operation of the nuclear power plants is
an operation integrated with the FURNAS
systems, according to the criteria and norms of
the Interlinked Operation Coordinator Group -
GCOI, aiming at the optimization of the system
with a Fü l l c s lb fe supply of energy.

H « n a i. H s p o a r i a



Angra 2 nuclear

power plant work site.

lhe construction of Angra 2 had its activities

centered on the electromechanical assembly

which began, effectively, in 1996. In 1997,

several important objectives were met, such as

the completion of the assembly of the primary

circuit piping, the low and high pressure

turbines, the electric generator stator and

ventilation ducts, the interlinking of the 138KV

system with the FURNAS substation, and the

pressure test of the contention sphere. The

physical progress of the project reached

87.96%, at the end of 1997.

The effective number of personnel on the

building site was about 5,000 people in

December, including 86 technicians from

ELETRONUCLEAR responsible for the

management of the construction work and 56

technicians from SIEMENS, acting as assem-

bly supervisors for the imported equipment, in

commissioning activities.

The development stage of Angra 3 shows a

global progress in the order of 44%, where the

engineering activities common to Angra 2

prevail, together with the supply of imported

equipment.

In all the segments of activity of the company,

the principles of operational §®if®f̂

and environmental preservation are the

priorities among their strategic objectives.

E L E T H O M U



conomicctl - Financial Standing

flt the Extraordinary General Shareholders' Meeting of May 28th, 1997, an appraisal report
elaborated by independent auditors was approved. This report indicated a net equity to be
incorporated by NUCLEN in the amount of R$ 3,996,076,049.14, with assets in the total of
R$13,316,064,231.50 and with liabilities in the amount of R$ 9,319,988.36.

In this evaluation, the effects of Law no. 9,358 which defined as the r e s p o n s i b i
of the Federal Union the costs of the nuclear generation that exceeded the equivalent hydroelectric
alternative were not taken into consideration. This was due to the fact that the auditing made
by the Interministerial Work Group, in charge of determining the amounts related to such costs,
was not completed.

In its Statement of Assets and Liabilities of December 31st, the Company showed assets
of R$ 13,354,261,058.01 and liabilities of R$ 8,960,931,030.33 and a net equity of R$ 4,393,330,027.68.
This statement also contained the amounts related to the exceeding nuclear costs.

The results of the Company, in that year, showed a
loss of R$ 6,178,765.78, which was due, in great part,
to the provisions made for workers' compensation.
For the Global Expenditure Program ("Programa
de Dispêndios Globais - PDG"), the Company
had to reprogram its budget in view of the new
nuclear assets and had its new limits approved
by Decree no. 2,431, of December 17th, 1997,
having reached a percentage of 82.21% under
the account Current Expenditures. Operational
costs amounted to R$ 104,404,000.00.
From the Investment Budget approved by Law
no. 9,438, on February 26th, 1997, with a
supplemental credit approved by Law no. 9,585,
and a special credit to cover the nuclear power
plants approved by Law no. 9,544, 98.58% of the
scheduled investment were met for that year, in
the total of R$ 463,526,000.00, of which
R$ 421,396,000.00 went to Angra 2.
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{Balance Sheet

YEAR OF 1997

1 - Socio-environmental responsibilities of ELETRONUCLEAR S.A.

According to the duties established in its By-laws,
ELETRONUCLEAR S.A. must contribute to the social develop-
ment of the regions and, particularly, to the cities where
ELETRONUCLEAR carries out its corporate activities.
These social activities are carried out as a factor to mitigate the
socio-environmental impact on the site, as support to the cam-
paigns to promote and develop public health, education and
public services of social character, by means of specific agree-
ments signed for that purpose.
Among them, the following activities were carried out that year,
under agreements signed with several institutions:
• Agreement with the Angra dos Reis City Hall: Support to the

health system and public education on the municipal level;
support to the implementation of urban infrastructure and
support to the municipal civil defense;

• Agreement with FEEMA: Implementation of a technical
cooperation program;

• Agreement with UFRJ/Bio-Rio: Implementation of socio-
environmental management program in the area influenced
by the Almirante Álvaro Alberto Nuclear Center, in the City
of Angra dos Reis;

• Agreement with UERJ: A technical cooperation program for
the implementation of a Center of Studies of the Environment,
on the Ilha Grande.

It is also the duty of ELETRONUCLEAR S.A. to develop programs whose objective is to guarantee the
safety of the population in regard to the operation of its nucleoelectric units, taking all the necessary
steps to prevent accidents from occurring, either during the execution of the project or during the
construction and operation of such units, complying thus with the regulations from the licensing
authorities and following the safety criteria accepted internationally.

2 - Corporate data and social expenditures of ELETRONUCLEAR S.A.
ITEM

2.1 TAXES

DESCRIPTION

Related to all federal,
state and municipal
taxes paid by the
company in the year

VALUE

11,212.00

% (OVER GROSS INVOICING VOLUME)

6.94
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ITEM

2.2 CONTRIBUTIONS
TO SOCIETY/
INVESTMENTS
IN CITIZENSHIP

DESCRIPTION

Deposits in the fund for
future decommissioning
of nucleoelectric units
in operation

VALUE

7,732.00

% (OVER GROSS INVOICING VOLUME)

4.78

2.3 INVESTMENTS
IN THE ENVIRONMENT

CONTROL:
Costs incurred to avoid
the occurrence of
socio-environmental
impacts (total or partial)

MITIGATION:
Costs incurred in programs
for the decrease in the
consequence of the
socio-environmental
impacts

COMPENSATION:
Costs incurred in programs
which compensate the
socio-environmental
impacts

MONITORING:
Costs incurred in programs
of impact follow up and
evaluation

INSTITUTIONAL ACTIONS:
Costs incurred in:
a) The elaboration of

socio-environmental
studies for licensing;

b) EIA/RIMA;
c) Public Hearings and

Licences.

TOTAL

GENERALTOTAL

57,000,000.00

180,549.19

2,900,665.03

489,697.00

1,490,800.00

62,058,711.22

124,136,388.22

38.40

50.12

3 - ELETRONUCLEAR's personnel and staff figures
• Number of employees at the end of the year: 1,827.
• Number of women working at the Company: 288.
• Number of handicapped employees: 4.
• Total expenditures with personnel and benefits: R$ 123,586,000.00.
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BALANÇO ANUAL
1997

ELETRONUCLEAR
Eletrobrás**
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

Ministério
das Minas e

Energia Brasil
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

ATIVO
CIRCULANTE
Numerário disponível
Aplicações financeiras
Revendedores
Devedores diversos
Recursos da União
Recursos da União -
CRC a reembolsar

Almoxariíado

Despesas pagas
antecipadamente

Outros direitos

REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO
Recursos da União
Depósitos vinculados,
títulos e cauções

Outros

PERMANENTE
Investimentos

1997
1.484
8.291

21.698
83.048

773.382

(225.558)
8.868

3.046
670

674.929

1.544.156

813
77

1.545.046

324
Imobilizado 11.133.962

II .134.286

1996
35

7.642

17.126

-
36

972
1.134

26.945

526
-

526

324
1.744

2.068

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Folha de pagamento
Encargos e dívidas

1997
68.610
5.002

337.057
Tributos e contribuições 4.108
Credores diversos
Empréstimos e

financiamentos
Provisão para

contingências

Obrigações estimadas
Outras obrigações

EXIGtVEL A
LONGO PRAZO
Empréstimos

e financiamentos
Provisão para imposto
de renda diferido

Outros

Obrigações especiais

81.585

74.931

79.612

18.084
7.588

676.577

1.606.782

53.040
4.969

1.664.791
6.619.563
8.284.354

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital realizado

atualizado
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros Acumulados

Recursos destinados a
aumento de capital

507.002
2.237.384

323.321
741.858

3.809.565

583.765
4.393.330

1996
11.985

1.407

2.608

741

5.165
208

22.114

-

-

_

1.460
729
292

4.944
7.425

7.425

TOTAL DO ATIVO 13.354.261 29.539 TOTAL DO PASSIVO 13.354.261 29.539

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

RECEITA OPERACIONAL
Suprimento de energia elétrica
Serviços de Engenharia
Renda de prestação de serviços

Cuslo de serviço prestado

Deduções a Receita Operacional
Impostos e contribuições sobre venda

Receita operacional líquida

DESPESA OPERACIONAL
Pessoal
Material
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Amortização combustível nuclear
Quotas de descomissionamento
Provisões operacionais
Outras despesas

Resultado do Serviço

RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA
Renda de aplicações financeiras
Variações monetárias -

descomissionamento
Outras

Resultado operacional

RECEITA NÃO OPERACIONAL
DESPESA NÃO OPERACIONAL
Resultado não operacional

Lucro (prejuízo) do exercício antes
da contribuição social e do
Imposto de Renda
Provisão para a contribuição social
Provisão para o Imposto de Renda

Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Lucro líquido (prejuízo) por lote

de mil ações

1997

126.918

35.147
(31.821)

3.326

(8.602)
121.642

37.790
5.977

23.001
21.676
24.912
4.035
7.018
4.614

129.023
(7.381)

1996

-

93.812
(87.134)

6.678

(3.732)
2.946

_

2.946

2.406

(3.698)
(365)

(1657)
(9.038)

266
(S)

261

(8.777)
(79)

2.678
(6.178)

(1.21)

1.527

158
(500)
1.185
4.131

9
(7)
2

4.133
(250)
(626)
3.257

2.231.00
(As notas explicativi nlegram o conjunlo das demonstrações contábeis)



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
{em milhares de reais)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 1995
Aumento do capital - A.G.O. de 19/04/96

- com reservas
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro

- reserva legal
Dividendos (R$ 0,21 por ação)

CAPITAL
SOCIAL

1.192

268

CORREÇÃO
MONETÁRIA

268

(268)

RESERVAS
DE CAPITAL

729

RESERVAS
DE LUCRO

178

RECURSOS
DESTINADOS

LUCROS A AUMENTO
ACUMULADOS SUBTOTAL DE CAPITAI.

114

2.115

3.257

(114)
(3)4)

4.482

3.257

(314)

TOTAL

4.482

3.257

(314)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 1996 1.460 729 292 4.944 7.425 7.425

incentivos fiscais
incorporação do patrimônio vinculado ao

sistema termonuclear - A.G.E. de 28/05/97 505.542
Ajuste incorporação
Distribuição de dividendos extraordinários
relativos ao exercício de 1996

- ações ordinárias - R$ 0,40 por lote de mil ações
- ações preferenciais - RS 0,54 por lote de mil ações
Remuneração de bens e direitos constituídos

com capital próprio
Adiantamento para futuro aumento de capital:
- Eletrobrás
Baixa da correção complementar decorrente
de cancelamento de contrato de combustível nuclear

Reversão das reservas de lucros a realizar
Prejuízo do exercício

2.004.087 325.415

232.484

(2.386)

84

1.161.032 3.996.076
8.286 8.286

(1.603) (1.603)
(597) (597)

232.484

(426.412) (426.412)
2.386

(6.178) (6.178)

131.643

452.122

84

4.127.719
8.286

(1.603)
(597)

232.484

452.122

(426.412)

(6.178)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 1997 507.002 2.237.384 323.321 741.858 3.809.565 583.765

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

4.393.330

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

ORIGENS
Das operações
Resultado líquido do exercício

Despesas (Receitas) que não afetam o capital circulante
- Depreciação e amortização
- Amortização combustível nuclear
- Quotas de descomissionamento
- Variação monetária do descomissionamento
- Baixa do imobilizado

De acionistas
Incorporação usinas nucleares vertidas por cisão FURNAS
Ingresso para futuro aumento de capita!
Ajustes da cisão

De terceiros
Recursos da união
Incentivo fiscal

TOTAL DAS ORIGENS

1997

(6.178)

21.676
24.912
4.035
3.698

10
48.153

12.999.284
216.878

8.286
13.224.448

64.436
84

64.520
13.337.121

1996

3.257

381

7
3.645

-

3.645

APLICAÇÕES
Em imobilizado

1997 1996

480.226
Incorporação usinas nucleares vertidas por cisão FURNAS 12.861.174
Aumento no realizável a longo prazo
Dividendos extraordinários relativos ao exercício de 1996

TOTAL DAS APLICAÇÕES

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO ATIVO CIRCULANTE
- No início
- No fim do exercício

PASSIVO CIRCULANTE
- No início do exercício
- No fim do exercício

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO

2.200

968

97
314

13.343.600 1.379

(6.479) 2.266

26.945 21.374
674.929 26.945
647.984 5.571

22.114 18.809
676.577 22.114
654.463 3.305

(6.479) 2.266

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES . :
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1997 E DE 1996

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR controlada pe la
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, tem como atividade principal
a construção e operação de usinas nucleares, geração, transmissão e comercialização
de energia elétrica. Dentro do escopo desse objeto vem exercendo basicamente as
atividades de exploração da usina de Angra 1 e a construção das usinas de
Angra 2 e 3, assumidas a partir da cisão de FURNAS - Centrais Elétricas S.A.,
como abaixo detalhado.
A empresa também presta serviços de engenharia e correlatos, atividade que
caracterizou a totalidade de suas operações até a data da referida cisão.

NOTA 2 - ALTERAÇÃO DA FUNÇÃO INSTITUCIONAL E RAZÃO SOCIAL
A Resolução n° 15, de 09/07/96, do Conselho Nacional de Desestalização, determinou a
transferência de ativos e passivos vinculados ao sistema termonuclear de FURNAS -
Centrais Elétricas S.A. para NUCLEN Engenharia e Serviços S.A.. Em conformidade
com a Lei n° 6.404/ 76, em 07 de maio de 1997 foi então ajustado entre as duas empresas
o protocolo prévio de cisão. Esta operação resultou no aumento do patrimônio líquido da
NUCLEN em proporção igual ã redução do patrimônio de FURNAS e foi avaliado em
consonância com os critérios estabelecidos na Lei n" 6.404/76, com base no balanço
patrimonial de 30 de abril de 1997 de FURNAS, respaldado por laudo emitido por peritos
avaliadores independentes, conforme abaixo discriminado:

ATIVO
CIRCULANTE
Recursos da União
Créditos de Furnas
Almoxarifado
Devedores diversos
Despesas antecipadas
Outros

REALIZÁVEL A L. PRAZO
Recursos da União

PERMANENTE
Imobilizado em serviço
Depreciação e amortização
Imobilizado em curso

TOTAL DO ATIVO

R$MIL

672.971
(225.558)

6.642
571
64

200
454.890

1.480.328

1.030.633
(660.451)

11.010.664
11.330.846

13.316.064

PASSIVO
CIRCULANTE
Encargos de dívidas
Empréstimos e financiamentos
Obrigações Estimadas

EXIGfVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e financiamentos
Provisão para I. Renda diferido
Obrigações especiais
Outras

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital realizado atualizado
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados

Recursos p/aumento capital

TOTAL DO PASSIVO

R$MIL

254.612
58.253
3.915

316.780

2.214.654
53.040

6.547.395
56.476

8.871.565

505.542
2.004.087

325.415
1.161.032
3.996.076

131.643
á \01 7ÍQ
"l.ííil if íd

13.316.064

Pelo Decreto de 23 de maio de 1997, que autorizou a cisão de FURNAS, foi também
autorizada a alteração do objeto social da NUCLEN, bem como a transferência para
construção e operação da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto.
Em 28/05/97, foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária de FURNAS, que aprovam
a cisão. Esta assembléia teve efeitos suspensos por despacho do Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, revogando em parte a decisão de uma medida
liminar concedida pela 23a Vara Cível.
Em 31/07/97, por medida da Justiça Federal, foi revogada a medida liminar e confirmada
integralmente a decisão do. citada Assembléia.
Em 01/08/97, foram efetuados na NUCLEN os registros contábeis referentes à incorporação
dos ativos e passivos vinculados ao sistema termonuclear cindidos em FURNAS, de
acordo com o laudo de avaliação, bem como as variações patrimoniais e efeitos no
resultado, ocorridos a partir de Io de maio de 1997, conforme previsto no Protocolo de
Relacionamento Comercial, Financeiro e Administrativo, assinado pelas duas empresas.
Por Decreto de 23 de dezembro de 1997, o Governo Federal aprovou a alteração do
Estatuto Social e da razão social da Nuclen, que passou a denominar-se ELETROBRAS
TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR.

NOTA 3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios de Contabilidade
emanados da Lei das Sociedades por Ações e disposições complementares da Comissão de
Valores Mobiliários, consoante às práticas contábeis descritas na Nota 4. Tendo em vista a
alteração da íunção institucional da empresa, as demonstrações contábeis do exercício de
1996, foram reclassificadas e adaptadas para mais adequada compreensão.

NOTA 4 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Eíeitos inflacionários
- Em conformidade com as disposições da Lei n° 9.249/95, a partir de janeiro de 1996 foi
descontinuada a sistemática de correção monetária do ativo permanente, do patrimônio
líquido e das obrigações especiais. Assim sendo, estão refletidos no resultado de 1997
somente os eíeitos das variações monetárias sobre os ativos e passivos indexados em
função de disposições contratuais, ou decorrentes de variação cambial. As parcelas
componentes do ativo permanente, patrimônio líquido e das obrigações especiais estão

atualizadas até 31 de dezembro de 1995, pela sistemática oficial de correção monetária
então vigente. Na nota 16 estão divulgados os efeitos nas demonstrações contábeis caso
tivesse sido aplicada no exercício de 1997 a mesma sistemática de correção monetária
vigente até 31 de dezembro de 1995.

b) Ativos Circulante e Realizável a Longo Prazo
- As aplicações no mercado aberto, efetuadas exclusivamente no Banco do Brasil nos termos
da legislação vigente, estão registradas ao custo, acrescidos das receitas auferidas até a
data do balanço;
- Os materiais em estoque no almoxarifado estão registrados ao custo médio de aquisição,
que não excede o valor de mercado;
- Os ativos indexados estão atualizados até a data do balanço.

c) Permanente
- Os investimentos representados por participações societárias permanentes, decorrentes
de incentivos fiscais, estão registrados ao cuslo corrigido até 31/12/95;
- O imobilizado está registrado ao custo de aquisição corrigido mo neta ria mente até
31/12/95. A depreciação é calculada pelo método linear e debitada parte ao resultado do
exercício e parte ao cusío das ordens em curso. A amortização do combustível nuclear é
debitada ao resultado em função do seu consumo.

d) Passivos Circulante e Exigível a Longo Prazo
- Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

e) Patrimônio Líquido
- Os lucros a realizar, originários de saldo credor de correção monetária, apropriados à
reserva de lucros, estão sendo revertidos a lucros acumulados , no mínimo,
proporcionalmente às baixas, à depreciação e amortização do alivo permanente;
- Os recursos destinados a aumento de capital, desde que revestidos da característica de
irreversibilidade, estão registrados neste grupamento.

f) Resultado do exercício
- O resultado é apurado pelo re jime de competência dos exercícios.

NOTA 5 - RECURSOS DA UNlAO - USINAS NUCLEARES
a) Angra 1
Nos termos do Decreto n° 91.981, de 25/11/85, são de responsabilidade da União os custos
excedentes ao valor da opção hidrelétrica, acrescidos dos encargos financeiros, cujo
montante, em 31/12/97, atinge R$ 1.677.134 mil.

b) AngTa 2 e 3
Nos termos do art. 5o, do Decreto n° 86.250, de 30/07/81, os gastos realizados até 31/12/80
deverão ser reembolsados pelo Tesouro Nacional. Este valor está quantificado até 31/12/97
em R$ 640.404 mil.
A ELETRONUCLEAR passou a ter a responsabilidade da construção das usinas Angra 2 e
3, arcando somente com os custos de construção limitados à alternativa hidrelétrica,
conforme estabelecido pelo art. 4o, do Decreto n° 86.250, de 30/07/81, sendo o excedente por
conta da União. Pela Lei n° 7.862, de 30/10/89, a União é sucessora dos direitos e obrigações
da extinta NUCLEBRÁS, inclusive do contrato de financiamento para construção das usinas
Angra 2 e 3, registrado como Obrigações Especiais (Ver Nota 11).

c) Compensação de créditos
Mediante despacho do Ministro de Estado da Fazenda em 20/06/94, relativo ao processo
17.994.000.269/94-93, a Secretaria do Tesouro Nacional procedeu a compensação de créditos
decorrentes da Conta Resultados a Compensar - CRC, de FURNAS, objeto das Leis n°s.
8.631 e 8.724/93, com dívidas de responsabilidade da União, bem como através da Portaria
Interministerial n° 682, dos Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia,
estando quantificado, em 31/12/97, o valor de R$ 362.204 mil, que em conformidade com
o disposto na Lei 9.358/96, será devolvido à ELETRONUCLEAR e conseqüentemente
repassado ã FURNAS, após análise do Ministério da Fazenda. Este valor está registrado
em Contas a Receber - Recursos da União, como segue:

CRC a reembolsar

A parcela de R$ 225.558 mil, registrada como retificadora de Contas a Receber - Recursos
da União, corresponde ao montante de CRC a ser revertido à FURNAS - Centrais Elétricas
S.A., e é composta da seguinte forma:

COMPOSIÇÃO
Compensação feita pelo Tesouro Nacional (Vide letra c acima)

Angra 1
Angra 2 e 3

Parcela para cobertura do fundo de descomissionamento
de Angra 1, transferido de FURNAS no processo de cisão
Participação de Angra 1 no valor da CRC a securitizar

RS MIL

349.962
12.242 362.204

(72.816)
(63.830) (136.646)

225.558



d) Resumo de Créditos
CRÉDITOS R$ MIL

Ativo circulante
-CRC
- Moeda corrente

Realizável a longo prazo

Angra 1

349.962
289.578
639.540

1.037.594
1.677.134

Angra 2 e 3

12.242
121.600
133.842
506.562
640.404

TOTAL

362.204
411.178
773.382

1.544.156
2.317.538

e) Absorção pela União Federal dos custos excedentes
Nos termos da Lei 9.358, de 12/12/96, a União é autorizada a reembolsar o valor correspondente
ao custo excedente de geração nucleoelétrica pela usina de Angra 1, determinado com
relação ao cuslo de geração hidrelétrica por usina de semelhante capacidade, valores
relativos aos investimentos complementares efetuados na usina de Angra 1, a partir de Io

janeiro de 1985, valores correspondentes aos gastos na construção das usinas de Angra 2 e
3, até 31 de dezembro de 1980, e a proceder ao cancelamento do crédito que detém na
qualidade de sucessora da Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÁS, nos
termos da Lei n° 7.862 de 30/10/89.
De acordo com o parágrafo Io, do art. 3 o , da referida lei, o Ministério da Fazenda procederá
a verificação dos critérios dos investimentos complementares e reembolso, com base no
balanço patrimonial de FURNAS, aprovado em assembléia ordinária dos acionistas, bem
como a seleção dos contratos a serem assumidos.
Em 9 de abril de 1997, foi criado pela Portaria Interministerial n° 80 um grupo de trabalho
para apurar e certificar os valores a que se referem os artigos Io, 2° e 4o da referida lei.
Terminados os trabalhos, o grupo elaborou relatório, que foi encaminhado ao Ministério da
Fazenda, onde se encontra até a presente data em fase de análise.
Os reflexos da referida lei, caso íosse considerada a posição contábil da ELETRONUCLEAR
em 31 de dezembro de 1997, seriam os seguintes:

- Artigo Io da Lei 9.358/96 - redução de dívidas registradas no exigível, totalizando
R$ 1.323.934 mil, devolução de títulos securitizados decorrentes da Conta de Resultados a
Compensar - CRC no valor de RS 349.962 mil, e reembolso de recursos próprios utilizados
na qu i t ação do Serviço d a Dívida do emprést imo vencido no exercício
de 1997, no valor de R$ 3.238 mil, bem como a liquidação do custo excedente de Angra 1 e
seus gas tos complementares regis t rados em contas a receber no valor total de
R$ 1.677.134 mil.
• Artigo 2°, da Lei 9.358/96 - redução de dívidas registradas no exigível totalizando
R$ 628.162 mil e devolução de títulos securitizados decorrentes da Conta de Resultados a
Compensar - CRC no valor de RS 12.242 mil, para liquidação dos gastos efetuados, com
recursos próprios, até 31/12/80, na construção de Angra 2 e 3, registrados em contas a receber
no valor total de RS 640.404 mil.

• Artigo 4a, da Lei n° 9.358/96 - redução de obrigações especiais no valor de R$ 4.538.203 mil
relativo ao cancelamento do crédito que a União detém, na qualidade de sucessora da
extinta NUCLEBRÁS e correspondente ao custo excedente de construção de Angra 2, em
contrapartida de baixa equivalente no imobilizado em curso.

NOTA 6 - INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS '

Participações permanentes societárias:
- Incentivos fiscais do Imposto de Renda
- Diversas

RSMIL
31/12/97

312
12

324

31/12/96

312
12

324

NOTA 7 - IMOBILIZADO
IMOBILIZADO

EM SERVIÇO
Geração Termonuclear
Produção

- depreciação
Combustível nuclear

- amortização
Outros

- depreciação

EM CURSO
Geração Termonuclear

RSMIL
31/12/97

577.513
(443.457)

382.538
(215.770)

103.068
(48.903)
354.989

10.778.973
10.778.973
11.133.962

31/12/96

5.315
(3.571)

1.744

1.744

%
TAXAS ANUAIS

5%

p/ consumo

3%

NOTA 8 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia tem contingências passivas de natureza trabalhista. Encontram-
se registradas as seguintes provisões:
• Piano Bresser - Trata-se d e várias ações individuais e d e vários sindicatos,
ocorridas em período anterior à data da cisão de FURNAS e contemplam os
empregados da área termonuclear transferidos para a ELETRONUCLEAR. O
montante da dívida provisionada é de RS 74.564 mil, e caso ocorra sua realização,
a parcela de R$ 67.010 mil, correspondente a competência anterior à mencionada
cisão, será cobrada de FURNAS, de acordo com o Protocolo de Relacionamento
Comercial, Financeiro e Administrativo, assinado entre as duas empresas. Esíe
valor encontra-se registrado na conta Devedores diversos, no Ativo Circulante.

• Data - Base dos Engenheiros - O montante provisionado de RS 4.110 mil
também decorre de ações que contemplam empregados transferidos de FURNAS
e que foram ajuizadas antes da data da cisão daquela empresa. Tal contingência
é integralmente de responsabilidade de FURNAS, uma vez que tal passivo só
recebe atualização monetária, estando portanto correspondido a ura direito de
igual valor registrado na conta Devedores diversos, no Ativo Circulante.

• Diversas ações - Trata-se de diversas ações trabalhistas, movidas contra a empresa,
cuja provisão monta a R$ 938 mil.

NOTA 9 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
As principais informações a respeito dos empréstimos e financiamentos em moedas
estrangeira e nacional, em 31 de dezembro de 1997, são:

a) Dívidas vinculadas às usinas, absorvidas pela União, nos termos do Decreto
n° 91.981, de 25.11.85 (Angra I), Decreto n° 86.250, de 30.07.81 (Angra 2 e 3), e da Lei
n° 9.358, de 12.12.96

Estas exigibilidades são correspondidas por direitos contra a União (Ver Nota 5);
b) Dívidas a serem quitadas com recursos da União - Ver quadro abaixo;
c) Dívidas a serem quitadas com recursos próprios - Ver quadro abaixo;

DÍVIDAS

b)Com recursosda União
MOEDAESTRANGEIRA

ANGRA 1
• ELETROBRÁS
• INSTITUIÇÕES

FINANCEIRAS

ANGRA 2 E 3
• ELETROBRÁS
• INSTITUIÇÕES

FINANCEIRAS

MOEDA NACIONAL
ANGRA 1
• ELETROBRÁS
• OUTROS

ANGRA 2 E 3
• ELETROBRÁS
• OUTROS

TOTAL

RSMIL

ENCARGOS
CIRCULANTE

159.317

69.248
228.565

60.947

39.535
100.482

329.047

3.956
1.340
5.296

1.801
474

2.275

7.571

336.618

PRINCIPAL
CIRCULANTE

3.548

31.677

35.225

1.357

7.516
8.873

44.098

18.694

18.694

9.926

9.926

28.620

72.718

LONGOPRAZO

604.620

431.577

1.036.197

231.299

275.263
506.562

1.542.759

1.542.759

TOTAL

767.485

532.502
1.299.987

293.603

322.314
615.917

1.915.904

22.650
1.340

23.990

11.727

474
12.201

36.191

1.952.095



DIVIDAS

c) Com recursos próprios
MOEDA ESTRANGEIRA
ELETROBRÁS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

MOEDA NACIONAL
ELETROBRÁS
OUTROS

TOTAL

TOTAL GERAL (b+c)

R$MIL
ENCARGOS

CIRCULAM!:

44

310
85

395
439

337.057

PRlNCIPAt
CIRCULANTE

_

1.351

862
862

2.213

74.931

LONGOPRAZO

61.952
2.071

64.023
64.023

1.606.785

TOTAL

-

1.395

62.262
3.018

65.280
66.675

2.018.770

d) A totalidade da dívida está garantida pelo Governo Federal e /ou pela ELETROBRÁS;

e) O valor da dívida de longo prazo em moeda estrangeira desdobra-se por tipo de
moeda, da seguinte forma:

MOEDA
US$
DM

QUANTIDADE
1.437.336.355,00

69.172,00

0 A dívida lotai de longo prazo tem seus vencimentos assim programados:

ANO
1999
2000
2001
2002
2003
APÔS 2003

R$MIL
27.204
35.115
53.548
44.179
53.588

1.393.148
1.606.782

NOTA 10 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
• Imposto de Renda e Contribuição Social
O Imposto de Renda pessoa jurídica de que trata a Lei n° 9.430/96, está sendo
calculado pelo regime de apuração do lucro real anual, a razão de 15% e acrescido
do adicionai de ÍO% sobre a parcela do lucro que excede a K$ 240 mil.
A contribuição social está constituída a alíquota de 8% sobre o lucro antes da própria
contribuição e do Imposto de Renda, nos termos da Lei n° 9.430/96 (1996 - 8% sobre
o lucro líquido ajustado, nos termos da Lei n° 9.249/95).
• Imposto de Renda diferido
Foi transferida de FURNAS, por ocasião da cisão dos ativos e passivos vinculados ao
sistema termonuclear, a provisão para o Imposto de Renda diferido relativo à parcela
de lucros inflacionários em conformidade com o artigo 84, da Lei n° 9.430/96, de 27/
12/96, á razão da participação do acervo patrimonial vertido para a
ELETRONUÇLEAR, e está registrada no Exigível a Longo Prazo.
• A posição das obrigações com Tributos e Contribuições a pagar em 31/12/97
apresenta um saldo a vencer, demonstrado conforme segue:

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

INSS parte empresa
INSS notificação
FGTS
Imposto de Kenda diíerido
Imposto de Renda s/ lucro real
Contribuição social
Imposto de Renda fonte
Pasep e Cofins
Outros

RS Mil.
1997

OIROUL
1.298

789

833
241
642
275

30
4.108

1.. PRAZO

_
53.040

53.040

1996
cmoin..

471
802
427

513
231
164

2.608

I.. PRAZO

-
_
-
-

NOTA 11 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
Con temp lam os cus tos d e A n g r a 2 e 3 a t é 31.08.88, or ig inár ios d a extinta
NUCLEBRÁS (Ver Nota 5), os saques dos contratos de financiamentos assumidos
pela União (Lei n° 7.862/89), custos incorridos era Angra 2 e 3 até dezembro de 1980,
conforme Decreto n° 86.250, de 30.07.81, bem como diversas obrigações a saber:

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Angra 2 e 3

Angra 1

Custos até dez./80
Custos originários da Nuclebrás
Saques bancos a lemães pós Nuclebrás

Fundo de comissionamento
Verba federal CNP/FND

R$ MIL
1.331.502
4.538.203

621.996

80.548
47.314

6.619.563

Em virtude de suas naturezas, estas contas, à exceção do Fundo para
descomissionamento, não representam obrigações financeiras efetivas e, dessa
forma, não devem ser incluídas como exigibilidade para íins de determinação de
indicadores econômico-financeiros.

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LIQUIDO
õ capital social, representado por ações sem valor nominal (1996 valor nominal de
R$ 1,00), está assim distribuído:

TIPO

ORDINÁRIAS
PREFERENCIAIS

QUANTIDADE DE AÇÕES
31/12/97

3.957.573.367
1.112.443.603
5.070.016.970

31/12/96

1.459.880

1.459.880

As ações ordinárias são nominativas com direito a voto.
As ações preferenciais são nominativas sem direito de voto, não podendo ser
convertidas em ações ordinárias e terão a s seguintes preferências ou vantagens:
• Prioridade no reembolso do capital, sem direito a prêmio;
• Direito a voto nas deliberações das Assembléias Gerais Extraordinárias sobre a
alteração no Estatuto.
• Dividendo prioritário, mínimo cumulativo de 10% ao ano sobre o capital social, e
participação em igualdade de condições com as ações ordinárias nos lucros que
remanescerem depois de pago um dividendo de 12% ao ano do capital social
representado por ações ordinárias.
Em conformidade com o estatuto, em cada exercício é assegurado aos acionistas um
dividendo não iníerior a 25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação
societária.
As Reservas de Capital, a s Reservas de Lucros e os Lucros Acumulados estão assim
composto

RESERVAS E LUCROS ACUMULADOS

Reservas de Capital
Subvenções pa ra investimentos - CRC
Remuneração d a s imobilizações em curso
Correção monetária do imobilizado
Incentivos fiscais de Imposto de Renda
Outras

Reservas de Lucros
Legal
Lucros a realizar
Outras

Lucros Acumulados
Correção monetár ia complementar Lei 8.200/91
Lucros acumulados remanescentes
Resultado do Exercício

R$MIL
1997

1.198.712
996.204
41.505

813
150

2.237.384

37.308
281.616

4.397
323.321

227.062
502.974

(6.178)
714.856

1996

729

729

292

292

(372)
2.059
3.257
4.944



NOTA 13 - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

A ELETRONUCLEAR é uma das patrocinadoras do Instituto de Seguridade Social -
NÚCLEOS, e da REAL GRANDEZA - Fundação de Previdência e Assisiência Social,
entidades jurídicas sem íins lucrativos, que têm por finalidade instituir planos privados
de benefícios complementa res ou assemelhados aos da Previdência Social acessíveis
aos empregados de suas patrocinadoras.
Com a incorporação do acervo termonuc]ear de FURNAS, a ELETRONUCLEAR recebeu
por transferência todos os empregados vinculados às centrais nucleares, a grande maioria
filiados à REAL GRANDEZA, fundação criada por FURNAS. Para não prejudicar os direitos
desse grupo, a ELETRONUCLEAR por convênio de adesão, passou também a ser
patrocinadora da Fundação REAL GRANDEZA, garantindo a continuidade da
participação dos empregados, como grupo fechado, vedada a inclusão de novos
participantes. Qualquer novo empregado da ELETRONUCLEAR pode tornar-se filiado
do NÚCLEOS.
Na qualidade de patrocinadora, a ELETRONUCLEAR contribui com uma parcela mensal
proporcional a todos os empregados participantes, a saber:

FUNDAÇÃO

NÚCLEOS
REAL GRANDEZA

R$MIL
1997
2.763
4.313

7.076

1996
2.389

2.389

A REAL GRANDEZA submeteu à apreciação dos administradores da ELETRONUCLEAR,
cálculos atuariais de contribuições adicionais dos participantes, na importância de
R$ 142.913 mil. A ELETRONUCLEAR solicitou à REAL GRANDEZA a revisão dos referidos
cálculos, para então, ser indiciada a análise de mérito, a avaliação dos cálculos e a
discussão quanto à sua eventual forma de amortização futura.

NOTA 14 - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS
A maior e menor remuneração paga a empregados, tomando-se por base o mês de
dezembro de 1997, foi de R$ 8.806,62 e R$ 435,36 respectivamente, de acordo com a política
salarial praticada pela ELETRONUCLEAR. Estes valores incluem os salários, gratificações
e adicionais. O maior honorário atribuído a dirigentes, tomando-se por base o mês de
dezembro de 1997, correspondeu a R$ 9.199,66.

NOTA 15 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Comissão de Valores Mobiliários - CVM. através da Instrução n° 235, de 23/02/95,
estabeleceu mecanismo para divulgação em nota explicativa do valor de mercado dos
instrumentos financeiros, reconhecidos ou não nas demonstrações contábeis. Dos títulos
representativos da dívida da empresa, 96,7% estão vinculados a créditos, de igual valor
com a União, não sendo, portanto, comparáveis com operações no mercado financeiro.
Os empréstimos e financiamentos captados junto á controladora ELETROBRÁS são
remunerados a taxas de juros equivalente a 10% a.a.. A ELETROBRÁS está, por disposição
estatutária expressa, condicionada a conceder financiamento apenas a "concessionárias
de serviço público de energia elétrica sob o seu controle, dos Estados, Distrito Federal e
Municípios". Desta forma, a taxa de mercado (custo de oportunidade do capital da
empresa) é por ela definido, levando em conta o prêmio de risco compatível com as
atividades do setor (10% a. a.). Considerando as circunstâncias especiais envolvidas no
financiamento dos seus projetos de expansão, o valor de mercado destes empréstimos
corresponde ao valor contábil.

NOTA 16 - EFEITOS DA REVOGAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA
Caso os efeitos inflacionários decorrentes da correção monetária do balanço, revogada
pelo artigo 4o da Lei n° 9.249, de 26/12/95, fossem reconhecidos, com base na variação do
IGPM, o prejuízo do exercício de 1997 seria aumentado em R$ 85.391 mil (1996 - o lucro
seria reduzido em 212 mil), a saber:

COMPOSIÇÃO

Ativo permanente
Patrimônio líquido
Obrigações especiais
Efeitos inílacionários
Encargos tributários
Efeito no resultado

R$MIL

31/12/97
12.970

(138.148)
(1.658)

(126.836)
41.445

(85.391)

31/12/96
143

(411)

(268)
56

(212)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

No exercício de nossas funções de membros do Conselho Fiscai da ELETROBRÁS
TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR, examinamos o Relatório da Administração
e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, referentes ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 1997, bem como o Parecer dos Auditores Independentes Price Waterhouse
Auditores Independentes, os quais, em face do que nos foi dado observar, declaramos
ter encontrado em ordem, pelo que somos de parecer que merecem ser aprovados pelos
senhores acionistas, sem restrições.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1998

Luiz Oswaldo Norris Aranha
CPF: 030.930.697-34

Orlando de Menezes Tunholi
CPF; 342.555.247-34

Athos Pires
CPF: 019.823.037-00

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores e Acionistas
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

1. Examinamos o balanço patrimonial da Eletrobrás Termonuclear S.A.
ELETRONUCLEAR em 31 de dezembro de 1997 e as correspondenies
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e
aplicações de recursos do exercício findo nessa data, elaborados sob
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir
parecer sobre essas demonstrações contábeis.

2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria, que requerem
que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada
apresentação das demonstrações contábeis em todos os seus aspectos relevantes.
Portanto, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento
dos trabalhos, considerando a relevância dos saídos, o volume das transações e os
sistemas contábil e de controles internos da companhia; íb) 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 estimativas mais
representativas adotadas pela administração da companhia, bem como da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Somos de parecer que as referidas demonstrações contábeis apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR em 31 de dezembro de 1997 e o
resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações
de recursos do exercício findo nesta data, de acordo com os princípios contábeis
previstos na legislação societária.

4. O exame das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de
1996, apreseníadas para fins de comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de
outros auditores independentes, que emitiram parecer com data de 5 de fevereiro de
1997, sem ressalvas.

Rio de Janeiro,
27 de fevereiro de 1998

Price Watherhouse
Auditores Independentes
CRC - SP - 160 - S - R]

Luiz Márcio Malzone
Sócio
Contador CRC - RI - 31-376-7


