
Descrição 2012 2013 2014 2015 2016

Saldo final investimentos até o ano anterior 177.416.044,28R$    223.431.146,31R$    298.716.381,68R$    334.100.106,29R$    346.539.324,29R$      

Investimentos do ano 45.419.386,27R$       41.074.079,70R$       32.999.406,54R$       12.379.952,00R$       10.006.326,00R$        

Baixas/transferências de ativos 595.715,76R$            34.211.155,67R$       2.384.318,07R$         59.266,00R$               

(=)Investimento (valor histórico) 223.431.146,31R$    298.716.381,68R$    334.100.106,29R$    346.539.324,29R$    356.545.650,29R$      

Ativos não Regulatórios (não remuneráveis) (7.262.547,67)R$        (22.422.032,90)R$     (24.272.378,31)R$     (24.272.378,31)R$     (24.533.449,05)R$       

(-) Conversões acumuladas até 2011 (7.262.547,67)R$        (7.262.547,67)R$        (7.262.547,67)R$        (7.262.547,67)R$        (7.262.547,67)R$         

(-) Aporte Gasvit (15.159.485,23)R$     (15.159.485,23)R$     (15.159.485,23)R$     (15.159.485,23)R$       

(-) Transferência de ativos (Depreciados) (1.850.345,41)R$        (1.850.345,41)R$        (2.111.416,15)R$         

(-) Baixa de ativos societários (Depreciados)

(=)Investimentos Regulatórios (valor histórico) 216.168.598,65R$    276.294.348,79R$    309.824.749,08R$    322.266.945,98R$    334.299.636,79R$      

(-) Ativos totalmente depreciados 

(=)Investimentos Regulatórios (valor histórico) deduzido os ativos 

totalmente depreciados

(+)Atualização monetária acumulada - IGPDI 62.955.825,94R$       79.352.223,22R$       93.479.884,53R$       133.819.130,85R$    163.546.802,35R$      

Investimento regulatório corrigido 279.124.424,59R$    355.646.572,01R$    403.304.633,60R$    455.992.970,71R$    497.846.439,14R$      

(-) Ativos totalmente depreciados (2.817.807,41)R$        (2.817.807,41)R$         

(-) Glosas (307.728,46)R$           (340.658,79)R$           (365.027,14)R$             

Base regulatória com atualização IGP-DI (acumulado) - ASPE 279.124.424,59R$    355.646.572,01R$    402.996.905,14R$    455.652.311,92R$    494.663.604,60R$      

(-) Compensação de investimentos (superávit) (17.071.236,31)R$     (18.013.289,68)R$     (18.694.839,33)R$     (34.575.392,59)R$     (42.782.880,57)R$       

(-) Térmica (4.217.935,74)R$        (4.377.373,71)R$        (5.011.791,56)R$        (5.537.910,88)R$         

(-) Conversões (531.554,71)R$           (1.337.367,94)R$        (4.085.056,60)R$        (6.997.926,65)R$        (11.358.347,08)R$       

(-) Tranferência de ativos não regulados (565.110,98)R$           (1.574.876,70)R$        (4.364.254,99)R$         

Deduções de investimentos não depreciáveis (17.602.791,02)R$     (23.568.593,36)R$     (27.722.380,62)R$     (48.159.987,50)R$     (64.043.393,53)R$       

Base regulatória com atualização IGP-DI após as deduções (base para 

depreciação)
261.521.633,57R$    332.077.978,65R$    375.274.524,52R$    407.492.324,42R$    430.620.211,07R$      

Depreciação do ano (5%) 13.076.081,68R$       16.603.898,93R$       18.763.726,23R$       20.374.616,22R$       21.531.010,55R$        

(-) Referente a obras em andamento (2.631.874,29)R$        (568.937,33)R$           (185.298,83)R$             

Depreciação do ano deduzida parcela com obras em andamento 13.076.081,68R$       16.603.898,93R$       16.131.851,94R$       19.884.230,83R$       21.345.711,72R$        

(-) Depreciação acumulada corrigida 61.082.319,45R$       79.854.596,63R$       99.709.254,35R$       130.449.299,91R$    (164.806.155,16)R$     

(-) Depreciação dos ativos deduzidos (10.232.444,17)R$       

(-) Valor Amortização de Conversão Incluso na Base de Depreciação (1.391.161,97)R$         

(-) Ativos totalmente depreciados (2.817.807,41)R$         

(-) Depreciação acumulada corrigida ajustada para custo de capital (150.364.741,61)R$     

Investimento regulatório líquido corrigido 218.042.105,14R$    275.791.975,38R$    275.565.270,17R$    277.065.491,80R$    280.255.469,46R$      

(+) Conversões em operação e em andamento 531.554,71R$            1.337.367,94R$         4.085.056,60R$         6.044.570,37R$         11.358.347,08R$        

(-) Amortização das conversões em operação (53.155,47)R$             (133.736,79)R$           (408.505,66)R$           (309.745,37)R$           (988.522,55)R$             

(-)Conversões em andamento (3.390.933,74)R$        (1.473.121,55)R$         

(-) Obras em andamento (3.705.976,65)R$         

Investimentos remuneráveis (base para custo de capital) 218.520.504,38R$    276.995.606,52R$    279.241.821,11R$    279.409.383,06R$    285.446.195,78R$      

Custo de Capital (15%) 32.778.075,66R$       41.549.340,98R$       41.886.273,17R$       41.911.407,46R$       42.816.929,37R$        

Custo de Capital (15%) 32.778.075,66R$       41.549.340,98R$       41.886.273,17R$       41.430.081,12           42.816.929,37R$        


