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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Ao Conselho de Administração e Acionistas da
AES Elpa S.A.
Barueri – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da AES Elpa S.A. (Companhia), que
compreendem o balanço patrimonial individual em 31 de dezembro de 2016 e as
respectivas demonstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AES Elpa S.A. em
31 de dezembro de 2016, e o desempenho individual e consolidado de suas operações e
seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional
Chamamos a atenção para a nota explicativa número 1 às demonstrações contábeis, que
trata da reorganização da estrutura societária do Grupo AES Brasil, implementada durante
o exercício. Como parte desse processo de reorganização, foi realizada a cisão parcial da
Companhia e versão do acervo cindido para a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S.A. (“AES Eletropaulo”). Parte do acervo líquido cindido incluiu os
investimentos em participação societária na controlada operacional AES Eletropaulo e o
seu respectivo ágio, dentre outros ativos. Conforme apresentado na nota explicativa número
1, esses eventos, juntamente com outros assuntos descritos na nota explicativa número 1,
indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à
capacidade da Companhia em continuar gerando resultados e fluxo de caixa. Nossa opinião
não está ressalvada em relação a esse assunto.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Reorganização societária do Grupo AES Brasil
Em 13 de dezembro de 2016, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou a
reorganização societária proposta pela Companhia e sua controladora Brasiliana
Participações S.A.. Essa reorganização se deu por meio da cisão parcial da Companhia com
a subsequente incorporação do acervo cindido pela AES Eletropaulo. Este assunto está
divulgado na nota explicativa número 1 às demonstrações contábeis.
O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria, tendo
em vista a relevante alteração na estrutura societária e os efeitos sobre o balanço
patrimonial da Companhia, oriundos da cisão de sua controlada.
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, discussões com a
Administração acerca da reorganização e seus efeitos, análise dos atos societários, e
avaliação da adequação das divulgações relacionadas a este tema nas notas explicativas às
demonstrações contábeis.
Discussões judiciais sobre temas cíveis
Em 20 de julho de 2004, o Ministério Público Federal instaurou ação civil pública contra
diversas pessoas físicas e jurídicas, dentre elas a Companhia, perante a Justiça Federal do
Estado de São Paulo, questionando determinados aspectos da privatização da AES
Eletropaulo. Caso sobrevenha decisão final desfavorável, a Companhia poderá vir a ser
requerida a desembolsar valores, que podem ser significativos. Em 31 de dezembro de
2016, a Administração da Companhia, baseada em pareceres de seus assessores jurídicos
externos, entende que a probabilidade de perda para essa discussão é possível e que, dado
ao atual andamento do processo, estes valores não são passíveis de quantificação. Este
assunto está divulgado na nota explicativa número 10.2 às demonstrações contábeis.
O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido
à relevância dos valores envolvidos nos processos e ao julgamento necessário para a
determinação se uma provisão deveria ser registrada. A avaliação dos processos quanto ao
seu valor e probabilidade de desembolso financeiro inclui julgamento por parte da
Administração e de seus assessores jurídicos externos, de forma que modificações nesse
processo de julgamento em relação à probabilidade de perda, pode gerar impacto relevante
sobre as demonstrações contábeis da Companhia.
Nossos procedimentos incluíram, entre outros, reuniões periódicas com a Administração
para discutir a evolução do processo judicial em andamento, a obtenção e análise de cartas
de confirmação junto aos consultores jurídicos externos da Companhia, a fim de comparar
suas posições com as informadas pela Administração em relação à expectativa de perda e
divulgações sobre os temas.
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Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações da Companhia sobre este assunto
e especificamente sobre os processos judiciais mais significativos.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elaboradas sob a responsabilidade da
Administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de
IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião,
avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do
auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso:
•

•

•
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manter em continuidade operacional.
4

•

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma
opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o
interesse público.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2017
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Marcos Antonio Quintanilha
Contador CRC – 1SP132776/O-3
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AES ELPA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reclassificado
Controladora
ATIVO CIRCULANTE

Notas
5
5

Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Consumidores, concessionárias e permissionárias
Imposto de renda e contribuição social compensáveis
Outros tributos compensáveis
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber
Contas a receber - acordos
Outros créditos
Almoxarifado
Despesas pagas antecipadamente
Ativo financeiro setorial, líquido
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
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ATIVO NÃO CIRCULANTE
Consumidores, concessionárias e permissionárias
Outros tributos compensáveis
Tributos e contribuições sociais diferidos
Cauções e depósitos vinculados
Contas a receber - acordos
Outros créditos
Ativo financeiro da concessão
Ativo financeiro setorial, líquido
Investimentos
Imobilizado, líquido
Intangível
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

7
10

8
1

TOTAL DO ATIVO
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2016

Consolidado

2015

2015

12.411
14.179
1.513
5
28.108

65
14.332
1.233
12.293
2
5
27.930

146.686
398.889
2.530.174
27.207
93.450
89.752
331.545
63.957
36.614
891.472
4.609.746

21.837
95
21.932

19.950
872.946
95
561.516
1.454.507

26.451
33.916
438.191
463.076
9.215
63.398
2.004.798
449.428
13.130
40.783
5.719.894
9.262.280

50.040

1.482.437

13.872.026

AES ELPA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reclassificado
Controladora
PASSIVO CIRCULANTE

Notas

Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Arrendamento financeiro
Subvenções governamentais
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Outros tributos a pagar
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Obrigações sociais e trabalhistas
Encargos setoriais
Provisão para processos judiciais e outros
Outras obrigações
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

2016

Consolidado

2015

2015

25

93

1.926.825
38.286
678.273
11.351
2.427
2.556
528.323
30.462
103.624
749.342
166.929
270.271
4.508.669

21.845
21.845

2.416
19.963
22.379

474.952
2.367.850
31.830
8.108
2.416
2.604.967
339.403
32.295
969
66.085
8.319
5.937.194

11.1
11.1

25.501
-

958.782
429.200

958.782
429.200

11.3
11.3

(9.285)
16.216
16.216

95.375
37.568
(60.960)
1.459.965
1.459.965

95.375
37.568
(60.960)
1.459.965
1.966.198
3.426.163

50.040

1.482.437

9
9

10

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Arrendamento financeiro
Subvenções governamentais
Tributos e contribuições sociais diferidos
Obrigações com entidade de previdência privada
Provisão para processos judiciais e outros
Encargos setoriais
Obrigações sociais e trabalhistas
Reserva de reversão
Outras obrigações
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

7
10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social subscrito e integralizado
Recursos destinados a futuro aumento de capital
Reservas de lucros:
Reserva legal
Reserva estatutária
Outros resultados abrangentes/ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
SUBTOTAL
Participação de acionistas não controladores
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.03.04.08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.03.09

12

27
4
11.922
1
11.979

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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39
25
3
25
1
-

13.872.026

AES ELPA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto lucro por ação)
Reclassificado
Controladora
OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE

Notas

CUSTOS OPERACIONAIS
Custo de Operação
Pessoal e administradores
Serviços de terceiros
Outras despesas operacionais
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS
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RESULTADO DO SERVIÇO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO

15
15

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
Contribuição social
Imposto de renda
Contribuição social diferida
Imposto de renda diferido
TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO PROVENIENTE DE OPERAÇÕES EM CONTINUIDADE
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
Resultado líquido proveniente de investimento cindido
Créditos tributários sobre ágio de investimento cindido
Amortização de intangível de concessão proveniente de investimento cindido
TOTAL DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

16
16
16
16

1.1.1
1.1.1
1.1.1

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Atribuído a acionistas controladores
Atribuído a acionistas não controladores
11.2

Quantidade ações ON (em milhares de ações)
Lucro (Prejuízo) básico e diluído por ação atribuído aos acionistas controladores:
Por ação ordinária (em Reais - R$)
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2016

Consolidado

2015

2015

(98)
(967)
(213)
(1.278)

(94)
(987)
(190)
(1.271)

(98)
(967)
(213)
(1.278)

(94)
(987)
(190)
(1.271)

(1.278)

(1.271)

(1.278)

(1.271)

3.526
(1.713)
1.813

3.334
(1.580)
1.754

3.526
(1.713)
1.813

3.334
(1.580)
1.754

535
(44)
(98)
640
1.776
2.274
2.809

483
(36)
(77)
(142)
(395)
(650)
(167)

535
(44)
(98)
640
1.776
2.274
2.809

483
(36)
(77)
(142)
(395)
(650)
(167)

(646)
270.360
(45.946)
223.768

30.581
(45.946)
(15.365)

(2.077)
270.360
(45.946)
222.337

100.394
(45.946)
54.448

226.577

(15.532)

225.146

54.281

-

-

226.577
(1.431)

(15.532)
69.813

95.061

95.061

95.061

95.061

2,38349

(0,16339)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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2016

2,38349

(0,16339)

AES ELPA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
2016
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÌCIO
Outros resultados abrangentes:
- Itens que não serão reclassificados para o resultado no futuro
Ajuste de avaliação atuarial
Imposto de renda e contribuição social sobre ajuste de avaliação atuarial
TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO, LÍQUIDO DE IMPOSTOS

Consolidado

2015

226.577

(15.532)

(382.463)
130.038
(25.848)

97.540
(33.164)
48.844

Atribuído a acionistas controladores
Atribuído a acionistas não controladores

2016
225.146

(1.234.962)
419.887
(589.929)
(25.848)
(564.081)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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2015
54.281

314.955
(107.085)
262.151
48.844
213.307

AES ELPA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reservas de lucros

Capital social

Recursos
destinados a
futuro aumento
de capital

Reserva legal

Reserva
Estatutária

Outros resultados
abrangentes/Ajustes
de avaliação
patrimonial

Total do
Patrimônio
Líquido Controladora

Lucros
(Prejuízos)
acumulados

Participação
acionistas de
não
controladores

Total do
Patrimônio Líquido
- Consolidado

Notas
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Resultado abrangente total
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
Ajuste de avaliação atuarial
Imposto de renda e contribuição social sobre ajuste de avaliação atuarial
Transações com os acionistas
Remuneração com base em ações
Dividendos e juros sobre o capital próprio não resgatados pelos acionistas de controlada - prescritos
Dividendos e juros sobre o capital próprio não resgatados pelos acionistas - prescritos
Pagamento de dividendo mínimo obrigatório - não controladores
Ganho em investimentos - não controladores
Mutações internas do patrimônio líquido
Realização de ajuste de avaliação patrimonial
Imposto de renda e contribuição social sobre realização de ajuste de avaliação patrimonial
Absorção de prejuízo líquido do exercício com parte da reserva estatutária
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Resultado abrangente total
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
Ajuste de avaliação atuarial
Imposto de renda e contribuição social sobre ajuste de avaliação atuarial
Transações com os acionistas
Remuneração com base em ações
Distribuição de dividendos a conta da reserva estatutária
Dividendos e juros sobre o capital próprio não resgatados pelos acionistas de controlada - prescritos
Dividendos e juros sobre o capital próprio não resgatados pelos acionistas - prescritos
Mutações internas do patrimônio líquido
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
Imposto de renda e contribuição social sobre realização de ajuste de avaliação patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de 2016 - Antes da reorganização
Efeitos da reorganização societária
Capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
Constituição da Provisão para integridade do capital - ICVM 319
Cisão parcial da Companhia
Saldo em 31 de dezembro de 2016
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1
1
1

958.782

429.200

95.375

44.738

(118.127)

-

1.409.968

1.778.514

3.188.482

-

-

-

-

97.540
(33.164)

(15.532)
-

(15.532)
97.540
(33.164)

69.813
217.415
(73.921)

54.281
314.955
(107.085)

-

-

-

-

-

988
165
-

1.225
2.203
(29.791)
740

1.225
3.191
165
(29.791)
740

958.782

429.200

95.375

(7.170)
37.568

(10.923)
3.714
(60.960)

1.459.965

1.966.198

3.426.163

-

-

-

-

(382.463)
130.038

226.577
(382.463)
130.038

(1.431)
(852.499)
289.849

225.146
(1.234.962)
419.887

-

-

-

(12.100)
-

958.782

429.200

95.375

25.468

(17.978)
6.113
(325.250)

17.978
(6.113)
238.534

1.422.109

1.403.437

2.825.546

429.200
(1.362.481)
(933.281)
25.501

(429.200)
(429.200)
-

(95.375)
(95.375)
-

(25.468)
(25.468)
-

325.250
325.250
-

(340.276)
92.457
(247.819)
(9.285)

(340.276)
(1.065.617)
(1.405.893)
16.216

(1.403.437)
(1.403.437)
-

(340.276)
(2.469.054)
(2.809.330)
16.216

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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-

988
165
10.923
(3.714)
7.170
226.577
89
3

(12.100)
89
3

1.127
193
-

1.127
(12.100)
282
3

AES ELPA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reclassificado
Controladora
2016

Consolidado

2015

2016

2015

Atividades operacionais:
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:
Variações monetárias e cambiais
Amortização do intangível da concessão - operações descontinuadas
Provisão para processos judiciais e outros, líquida
Receita de aplicação financeira em investimentos de curto prazo
Tributos e contribuições sociais diferidos
Créditos tributários sobre ágio de investimento cindido
Resultado líquido proveniente de operações cindidas
Redução (aumento) dos ativos:
Imposto de renda e contribuição social compensáveis
Despesas pagas antecipadamente
Outros créditos

226.577

(15.532)

225.146

54.281

(3)
45.946
172
(1.706)
(2.416)
(270.360)
646

(1)
45.946
86
(1.670)
537
(30.581)

(3)
45.946
172
(1.706)
(2.416)
(270.360)
2.077

(1)
45.946
86
(1.670)
537
(100.394)

94

Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Outros tributos a pagar
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
Juros resgatados de investimentos de curto prazo
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais em continuidade

-

649
7
3

-

649
7
3

(14)
2
1
(1.061)
(467)
2.429

25
12
(47)
(566)
591

(14)
2
1
(1.061)
(467)
2.429

25
12
(47)
(566)
591

901

Caixa líquido gerado (usado) nas atividades operacionais descontinuadas

12.293

Total do caixa líquido gerado (usado) nas atividades operacionais

13.194

Atividades de investimentos:
Aplicações em investimento de curto prazo
Resgates de investimento de curto prazo
Aplicações/Resgates de cauções e depósitos vinculados
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos em continuidade
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos descontinuadas

25

(15.318)
14.843
(174)

(7.050)
5.499
(73)

(649)

(1.624)

-

Efeito da cisão - descontinuidade do investimento na Eletropaulo

25
-

-

-

94

901

25

1.701.541

(316.180)

1.702.442

(316.155)

(15.318)
14.843
(174)

(7.050)
5.499
(73)

(649)

(1.624)

(1.198.815)

(156.549)

(198.773)

(649)

(1.624)

Atividades de financiamentos:
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos

(199)

-

(199)

Caixa líquido (usado) nas atividades de financiamentos em continuidade

(199)

-

(199)

-

(438.281)

438.090

-

(438.480)

438.090

(1.599)
1.664
65

(134.275)
146.686
12.411

(36.238)
182.924
146.686

Caixa líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos descontinuadas

-

Total do caixa líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos

(199)

Variação no caixa líquido da Companhia
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

12.346
65
12.411

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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(1.398.237)

-

Total do caixa líquido usado nas atividades de investimento

(158.173)

-

AES ELPA S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
2016
1. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Outros custos operacionais
Serviços de terceiros
2. VALOR ADICIONADO BRUTO
3. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE
4. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Receitas financeiras
Resultado líquido proveniente de operações cindidas
Créditos tributários sobre ágio de investimento cindido
Amortização de intangível de concessão proveniente de operações cindidas
5. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
6. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Empregados (Colaboradores)
Remuneração e encargos
Tributos (Governo)
Federais
Imposto de renda e contribuição social
INSS
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
(Prejuízos) retidos
Participacão dos acionistas não controladores
Cisão parcial

(1.175)
(208)
(967)
(1.175)
(1.175)
227.294
3.526
(646)
270.360
(45.946)
226.119
226.119
82
82
(2.258)
(2.258)
(2.274)
16
1.718
1.713
5
226.577
(21.242)
247.819

Consolidado

2015
(1.174)
(187)
(987)
(1.174)
(1.174)
(12.031)
3.334
30.581
(45.946)
(13.205)
(13.205)
78
78
666
666
650
16
1.583
1.580
3
(15.532)
(15.532)
-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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2016
(1.175)
(208)
(967)
(1.175)
(1.175)
225.863
3.526
(2.077)
270.360
(45.946)
224.688
224.688
82
82
(2.258)
(2.258)
(2.274)
16
1.718
1.713
5
225.146
(21.242)
(1.431)
247.819

2015
(1.174)
(187)
(987)
(1.174)
(1.174)
57.782
3.334
100.394
(45.946)
56.608
56.608
78
78
666
666
650
16
1.583
1.580
3
54.281
(15.532)
69.813
-

AES ELPA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1.

Reorganização societária
Em 17 de novembro de 2016, a Companhia, a Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. (“Eletropaulo”) e a Brasiliana Participações S.A.
(“Brasiliana Participações”) divulgaram em conjunto fato relevante informando ao
mercado que a AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Holdings Brasil”) e a BNDES
Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”), celebraram um acordo
(“Acordo de Reorganização”) que previa os termos e condições de uma proposta
de reorganização societária envolvendo as Companhias (“Reorganização”). A
proposta de Reorganização foi submetida aos órgãos societários competentes das
Companhias, bem como à aprovação das autoridades reguladoras. A proposta de
Reorganização foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Resolução Autorizativa ANEEL nº 6.150 de 13 de dezembro de 2016), pelos
Conselhos de Administração das Companhias, por meio dos atos societários
pertinentes, além da obtenção das anuências dos credores das Companhias. Em 23
de dezembro de 2016, foram realizadas as Assembleias Gerais de todas as
Companhias aprovando todas as etapas da Reorganização, as quais se tornaram
eficazes e passaram a produzir efeitos em 30 de dezembro de 2016.
A Reorganização foi realizada por meio das cisões parciais da Companhia e da
Brasiliana Participações com a subsequente incorporação dos respectivos acervos
cindidos pela Eletropaulo, de forma que os acionistas da Brasiliana Participações
(AES Holdings Brasil e BNDESPAR), e da Companhia passaram a deter
participação direta na Eletropaulo.
Após a implementação da Reorganização, a AES Holdings Brasil e a BNDESPAR
rescindiram o antigo acordo de acionistas da Brasiliana Participações
concomitante à celebração do novo acordo de acionistas da Eletropaulo e do novo
acordo de acionistas da Brasiliana Participações, a fim de refletir a nova estrutura
societária resultante da Reorganização. O novo acordo de acionistas da Brasiliana
Participações reflete substancialmente os termos e condições do antigo acordo de
acionistas da Brasiliana Participações enquanto que o novo acordo de acionistas
da Eletropaulo consiste na adequação à nova estrutura societária, concentrando as
manifestações da BNDESPAR em questões de cunho estratégico.
A Reorganização não implicou na alteração do acionista controlador direto da
Companhia, o qual continua sendo a Brasiliana Participações.
A Reorganização teve como principais objetivos:
(i)

simplificação da estrutura societária e organizacional da Companhia e da
Eletropaulo;
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AES ELPA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
(ii)

melhor eficiência do processo de tomada de decisões, por meio de um novo
acordo de acionistas na Eletropaulo;

(iii) melhoria da liquidez dos investimentos e aumento da geração de caixa
futura da Eletropaulo em R$ 693.897 até o final da concessão, o que
contribuirá para a redução do seu nível de endividamento; e
(iv) maior liquidez para os acionistas não controladores da Companhia, por meio
da participação direta na Eletropaulo.
Os impactos decorrentes desta Reorganização nos ativos e passivos da
Companhia, em 31 de dezembro de 2016, são demonstrados a seguir:
31.12.2016
AES Elpa S.A
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Imposto de renda e contribuição social compensáveis
Despesas pagas antecipadamente
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
ATIVO
NÃO CIRCULANTE
Cauções e depósitos vinculados
Tributos e contribuições sociais diferidos
Investimento EP
Imobilizado, líquido
Intangível
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Outros tributos a pagar
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Obrigações sociais e trabalhistas
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO
NÃO CIRCULANTE
Provisão para processos judiciais e outros
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

12.411
14.179
1.513
5
28.108

21.837
619.965
95
515.570
1.157.467
1.185.575

Efeitos da reorganização societária
Constituição
de crédito
tributário (i)

-

270.360
270.360
270.360

Provisão para
integridade do
capital (ii)

-

(340.276)
(340.276)
(340.276)

31.12.2016

Cisão parcial
da AES Elpa
(iii)

-

(270.360)
(619.965)
(175.294)
(1.065.619)
(1.065.619)

AES Elpa S.A

12.411
14.179
1.513
5
28.108

21.837
95
21.932
50.040

25
27
4
11.922
1
11.979

-

-

-

25
27
4
11.922
1
11.979

21.845
21.845

-

-

-

21.845
21.845

1.151.751

270.360

(340.276)

(1.065.619)

16.216

Atos preliminares da Reorganização em ordem cronológica de execução:
A Reorganização societária foi precedida de uma capitalização do adiantamento
para futuro aumento de capital (AFAC) registrado no patrimônio líquido da
Companhia em nome da Brasiliana Participações, no valor de R$ 429.200, sendo
que tal capitalização deu-se sem a emissão de novas ações pela Companhia, não
havendo, portanto, diluição de seus acionistas não controladores.
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AES ELPA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Atos da Reorganização:
(i) Constituição de crédito tributário: A constituição de crédito tributário no
montante de R$ 270.360 teve por base o valor de ágio anteriormente
registrado pela Companhia, não amortizado fiscalmente, contudo, já
amortizado contabilmente. O crédito tributário foi mensurado com base na
alíquota do imposto determinada pela legislação tributária vigente na data do
balanço e que se espera ser aplicável na data de realização dos ativos.
(ii) Provisão para integridade do capital: Refere-se à constituição da provisão para
integridade do capital, conforme determinado pela Instrução CVM 319/1999
(“ICVM 319”), conforme alterada, no montante de R$ 340.276,
correspondente à diferença entre o valor contábil do ágio (R$ 515.570) e do
benefício fiscal decorrente da sua amortização futura (R$ 175.294),
apresentando esta provisão como redução da conta em que o ágio foi
registrado. Conforme a ICVM 319, tal provisão para integridade foi registrada
diretamente no patrimônio líquido da Companhia.
A provisão de R$ 340.276 foi posteriormente incorporada pela Eletropaulo
para manter a integridade do patrimônio daquela, até então, controlada da
Companhia, conforme prevê a Instrução CVM nº 319/1999. Dessa forma, a
amortização futura contábil do ágio registrado não afetará negativamente os
resultados futuros da Eletropaulo passíveis de distribuição aos seus acionistas.
(iii) Cisão parcial: cisão parcial da Companhia com a versão do acervo cindido
para a Eletropaulo, avaliado por seu valor contábil. Este acervo é composto:
(a) pela participação direta detida pela Companhia na Eletropaulo no
montante de R$ 619.965; (b) pelo imposto de renda e contribuição social
diferidos sobre o valor de ágio não deduzido para fins fiscais (mas amortizado
contabilmente) no montante de R$ 270.360 (conforme item anterior (i)); e (c)
pelo saldo contábil do ágio sobre a participação societária descrito no item
anterior (ii), líquido da provisão para integridade do capital, no montante de
R$ 175.294. O patrimônio líquido da Companhia foi avaliado pelo seu valor
contábil em 30 de junho de 2016 (“data base da incorporação”), com base no
laudo de avaliação para fins de cisão, emitido por empresa de avaliação
independente. A cisão parcial do acervo da Companhia teve eficácia a partir
de 30 de dezembro de 2016, conforme estipulado no protocolo de cisão.
Após a cisão parcial, a Companhia deixou de possuir qualquer participação
em outras sociedades.
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AES ELPA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
É importante ressaltar que os acionistas não controladores da Companhia não
foram diluídos em decorrência da Reorganização, visto que após a cisão
parcial os acionistas passaram a ter investimento direto também na
Eletropaulo, pois a cisão parcial se deu de forma proporcional, com todos os
acionistas mantendo suas respectivas participações na Companhia e
recebendo ações da Eletropaulo na proporção das ações detidas.
Em função da cisão parcial foi assegurado aos acionistas dissidentes da
Companhia o direito de retirada mediante ressarcimento do valor patrimonial
de suas ações.
Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 233 da Lei das Sociedades por
Ações, a Eletropaulo assumirá as responsabilidades ativas e passivas,
presentes e futuras, relativas ao acervo cindido transferido, nos termos do
protocolo de cisão, sem solidariedade.
A Companhia e a Eletropaulo acordaram que o montante total do custo
assumido pela Eletropaulo para a obtenção das autorizações de terceiros
necessárias para a implementação da Reorganização foi de
R$ 23.000 e foi compensado aos demais acionistas da Eletropaulo, até o
montante efetivamente incorrido, por meio da redução do saldo da Reserva
Especial de Ágio. Desta forma, o montante de R$ 23.000 afetou o resultado
da Eletropaulo após a incorporação do acervo cindido da Companhia. Quando
do reconhecimento, a Companhia não possuía mais participação na
Eletropaulo e, desta forma, não foi registrada equivalência patrimonial deste
valor.
As variações patrimoniais da Companhia ocorridas entre a data base da cisão
(30 de junho de 2016) e a data efetiva da cisão (30 de dezembro de 2016)
foram absorvidas pela Eletropaulo, conforme determinado no protocolo de
cisão, gerando os seguintes efeitos no patrimônio líquido da Companhia:
31.12.2016

AES Elpa S.A
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social subscrito e integralizado
Recursos destinados a futuro aumento de capital
Reserva de lucros:
Reserva legal
Reserva estatutária
Ajustes de avaliação patrimonial
Outros resultados abrangentes
Lucros / (Prejuízos) acumulados
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

958.782
429.200
95.375
25.468
179.212
(504.462)
(31.824)
1.151.751

Variações patrimoniais dos efeitos da reorganização - Julho a
Dezembro de 2016

Efeitos da reorganização societária
30.06.2016
Capitalização
AFAC Elpa
429.200
(429.200)
-

Constituição
IR/CS
Diferido
238.549
238.549

Constituição
da Prov.
ICVM319
(355.438)
(355.438)

Cisão parcial
Capitalização
da AES Elpa
AFAC Elpa

Constituição
IR/CS
Diferido

Constituição
da Prov.
ICVM319

Cisão parcial
da AES Elpa

31.12.2016

AES Elpa S.A

(1.362.481)
-

-

-

-

-

25.501
-

(95.375)
(37.568)
(185.129)
470.915
123.371
(1.086.267)

-

31.812
31.812

15.162
15.162

12.100
5.917
33.547
(30.917)
20.647

(9.285)
16.216

Em decorrência da cisão parcial, o capital social da Companhia foi diminuído
de R$ 1.387.982 para R$ 25.501, porém o capital social da Eletropaulo não
foi aumentado, pois não houve emissão de novas ações.
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AES ELPA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Devido à Reorganização e em atendimento ao CPC 36 (R3) – Demonstrações
Consolidadas, certas peças das demonstrações contábeis estão sendo
apresentadas da seguinte forma:
(i)

Balanço Patrimonial Consolidado – a Companhia somente está
apresentando o balanço consolidado em 31 de dezembro de 2015, visto
que em 30 de dezembro de 2016 foi finalizado o processo de
Reorganização, quando a Companhia deixou de possuir investimentos em
outras sociedades;

(ii) Demais demonstrativos contábeis – A Companhia apresenta todos os
demais demonstrativos contábeis demonstrando a posição controladora e
a consolidada em 31 de dezembro de 2016 e 2015, e com destaque para o
efeito da cisão de ativos e passivos (denominadas “operações
descontinuadas”), visto que o controle deixou de existir em 30 de
dezembro de 2016;
(iii) O resultado das operações em investimentos cindidos (ex-controlada
Eletropaulo) e itens relacionados aos mesmos foram reclassificados para a
rubrica “operações descontinuadas”. Para maiores detalhes, vide nota
explicativa nº 1.1. A mesma reclassificação foi efetuada para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2015 para permitir comparabilidade.
1.1. Operação descontinuada
A Companhia efetuou as seguintes reclassificações para o resultado de operações
descontinuadas:
1.1.1

Demonstração dos Resultados
(a) Na controladora:
(i) Perda de equivalência patrimonial do investimento cindido na Eletropaulo no
montante de R$ 646 (ganho de R$ 30.581 em 31 de dezembro de 2015), sendo
apresentada em uma única rubrica na demonstração do resultado denominada
“Resultado líquido proveniente de operações cindidas”.
(ii) Constituição de crédito tributário sobre o valor do ágio não amortizado
fiscalmente no montante de R$ 270.360 em 31 de dezembro de 2016 (para
maiores detalhes vide nota explicativa acerca dos atos da Reorganização
apresentada anteriormente).
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AES ELPA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
(iii) Amortização de intangível de concessão proveniente do investimento cindido
da Eletropaulo no montante total de R$ 45.946 (R$ 45.946 em 31 de
dezembro de 2015).
(b) No consolidado:
(i) Prejuízo líquido do investimento cindido na Eletropaulo, no montante de
R$ 2.077 (ganho de R$ 100.394 em 31 de dezembro de 2015, composto pelo
lucro líquido apurado pela Eletropaulo no montante de R$ 101.136 menos
R$ 742 referentes à perda no investimento originada pela declaração de
dividendos em 2015), sendo apresentado em uma única rubrica na
demonstração do resultado denominada “Resultado líquido proveniente de
operações cindidas”.
Vale ressaltar que o prejuízo de R$ 2.077 acima mencionado é o resultado
apurado pela Eletropaulo antes da incorporação do acervo cindido da
Companhia. Após a incorporação, a Eletropaulo registrou créditos tributários
adicionais de R$ 23.000, conforme mencionado anteriormente na nota
explicativa acerca dos atos da Reorganização.
(ii) Constituição de crédito tributário sobre o valor do ágio não amortizado
fiscalmente no montante de R$ 270.360 em 31 de dezembro de 2016 (para
maiores detalhes vide nota explicativa acerca dos atos da Reorganização
apresentada anteriormente).
(iii) Amortização de intangível de concessão proveniente do investimento
cindido da Eletropaulo no montante total de R$ 45.946 (R$ 45.946 em 31 de
dezembro de 2015).
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

Controladora
2016

Resultado líquido proveniente de operações cindidas
Constituição de crédito tributário sobre o valor do ágio não amortizado fiscalmente
Amortização de intangível de concessão proveniente de operações cindidas
Total das operações descontinuadas
Atribuído a acionistas controladores
Atribuído a acionistas não controladores

(646)
270.360
(45.946)
223.768

Consolidado

2015
30.581
(45.946)
(15.365)

2016

2015

(2.077)
270.360
(45.946)
222.337

100.394
(45.946)
54.448

223.768
(1.431)

(15.365)
69.813

Destaca-se que não houve ganho ou perda em relação ao valor justo, visto que
todos os valores envolvidos da Reorganização foram avaliados a valores
contábeis.
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Os impactos das operações da controlada cindida no resultado consolidado,
referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, são
apresentados a seguir.
2016
Eletropaulo
Receita operacional Líquida
Custos operacionais
Custo com energia elétrica
Pessoal, entidade de previdência privada, material e serviço de terceiros
Outras
Total dos custos operacionais
Resultado do serviço (lucro bruto)
Resultado financeiro
Resultado antes dos tributos
Total dos tributos (imposto de renda e contribuição social)
Resultado líquido proveniente de operações cindidas

11.659.899

13.667.413

(7.681.045)
(1.783.382)
(1.951.601)
(11.416.028)
243.871
(228.460)
15.411
(17.488)
(2.077)

(9.884.460)
(1.574.770)
(1.735.305)
(13.194.535)
472.878
(313.905)
158.973
(57.837)
101.136

Atribuído a acionistas da empresa controladora
Atribuído a acionistas não controladores

1.1.2

2015
Perda de
investimento

Eletropaulo

Total
Eletropaulo

-

13.667.413

(742)
(742)
(742)

(9.884.460)
(1.574.770)
(1.735.305)
(13.194.535)
472.878
(314.647)
158.231
(57.837)
100.394

(646)
(1.431)

30.581
69.813

Demonstração dos Fluxos de Caixa
A Companhia destaca em linha específica os resultados líquidos dos
investimentos cindidos.
(a) Na controladora:
A Companhia destaca em linha específica os dividendos recebidos de
investimento cindido no montante de R$ 12.293.
(b) No consolidado:
Consolidado
2016
Total caixa líquido gerado (usado) nas atividades operacionais
Total caixa líquido usado nas atividades de investimento
Total caixa líquido (usado) gerado nas atividades de financiamento
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

2015

1.701.541
(1.198.815)
(438.281)

(316.180)
(156.549)
438.090

64.445

(34.639)

A saída do caixa final da Eletropaulo está apresentada em linha específica no
Fluxo de Caixa na atividade de investimento (Efeito da cisão - descontinuidade do
investimento na Eletropaulo).
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2.

Informações gerais
A AES Elpa S.A. (“Companhia” ou “AES Elpa”) está constituída como uma
sociedade por ações de capital aberto e tem por objetivo a participação em outras
sociedades como acionista, quotista ou membro de consórcio. A Companhia é
controlada diretamente pela Brasiliana Participações S.A. (“Brasiliana
Participações”), sendo a Brasiliana Participações por sua vez uma controlada
indireta da The AES Corporation (sediada nos Estados Unidos da América).
Sua sede está localizada na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
nº 939, 5º andar, sala individual 1, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio
Castelo Branco Office Park, Barueri, Estado de São Paulo, Brasil.

3.

Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
Em 14 de fevereiro de 2017, a Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das
presentes demonstrações contábeis, submetendo-as nesta data à aprovação do
Conselho de Administração. Com base na proposta do Conselho de
Administração, tais demonstrações contábeis serão submetidas à aprovação dos
acionistas da Companhia.

3.1

Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis consolidadas, identificadas como “Consolidado”,
foram preparadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade
(International Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board – IASB, e as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
As demonstrações contábeis individuais da Companhia, identificadas como
“Controladora” ou “Individuais”, foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem os Pronunciamentos,
Interpretações e Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
– CPC, os quais foram aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, incluindo também as normas
complementares emitidas pela CVM.
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A Companhia considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07
na elaboração das suas demonstrações contábeis. Desta forma, as informações
relevantes próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas
explicativas e correspondem às utilizadas pela Administração da Companhia na
sua gestão.
As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como
base de valor, exceto pelas reavaliações realizadas em anos anteriores à data de
transição (referentes à controlada cindida, a Eletropaulo), pelas opções de ações
outorgadas e pela valorização de certos instrumentos financeiros, os quais são
mensurados pelo valor justo.
3.2

Base de preparação e apresentação
Todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em
milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo. Devido ao uso de
arredondamentos, os números apresentados ao longo dessas demonstrações
contábeis podem não perfazer precisamente os totais apresentados.
Continuidade operacional
Estas demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de
continuidade.
Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, devido à reorganização societária,
a Companhia deixou de possuir qualquer investimento em outras sociedades.
Desta forma, a fonte de recebimento de caixa advinda de dividendos deixou de
existir. Como forma de mitigar seu risco de liquidez, a Companhia possui uma
política de gerenciamento de caixa, incluindo determinação de saldo mínimo de
caixa, de forma a assegurar a disponibilidade de recursos financeiros. Caso seja
identificada necessidade de caixa no futuro, a Companhia dependerá de aporte de
recursos por parte de seus acionistas.
Sistema Empresas.Net
Nos quadros individuais e consolidados da “Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido” do Sistema “Empresas.Net” utilizado para fins de elaboração
e envio de documentos à CVM e BM&FBovespa, o ajuste de avaliação
patrimonial, embora não corresponda a “Outros Resultados Abrangentes”, está
apresentado na coluna com esta indicação, visto que não há opção mais apropriada
para a apresentação no referido quadro.
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Reclassificação de saldos comparativos
A Administração da controlada cindida Eletropaulo, após reavaliação de
determinados temas e objetivando a melhor apresentação da sua posição
patrimonial e do seu desempenho operacional e financeiro, procedeu às
reclassificações no balanço patrimonial e no fluxo de caixa relativos ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2015, originalmente autorizados em 15 de fevereiro
de 2016. As reclassificações efetuadas não alteraram o total do ativo, passivo e
patrimônio líquido. Tais reclassificações podem ser resumidas como segue:
Balanço patrimonial:
Consolidado
2015
Originalmente
apresentado

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Consumidores, concessionárias e permissionárias
Imposto de renda e contribuição social compensáveis
Outros tributos compensáveis
Devedores diversos
Contas a receber - acordos
Outros créditos
Almoxarifado
Despesas pagas antecipadamente
Ativo financeiro setorial, líquido
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Consumidores, concessionárias e permissionárias
Outros tributos compensáveis
Tributos e contribuições sociais diferidos
Cauções e depósitos vinculados
Contas a receber - acordos
Outros créditos
Ativo financeiro da concessão
Ativo financeiro setorial, líquido
Investimento
Imobilizado, líquido
Intangível
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO
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Reclassificado

146.686
398.889
2.530.174
27.207
93.450
10.011
89.752
321.534
63.957
36.614
891.472
4.609.746

(10.011)
10.011
-

146.686
398.889
2.530.174
27.207
93.450
89.752
331.545
63.957
36.614
891.472
4.609.746

26.451
33.916
438.191
463.076
9.215
63.398
2.004.798
449.428
13.130
40.783
5.719.894
9.262.280
13.872.026

-

26.451
33.916
438.191
463.076
9.215
63.398
2.004.798
449.428
13.130
40.783
5.719.894
9.262.280
13.872.026

AES ELPA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Consolidado
2015
Originalmente
apresentado

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Arrendamento financeiro
Subvenções governamentais
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Outros tributos a pagar
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Obrigações estimadas
Obrigações sociais e trabalhistas
Encargos tarifários e do consumidor a recolher
Encargos setoriais
Provisão para processos judiciais e outros
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética
Outras obrigações
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Arrendamento financeiro
Subvenções governamentais
Tributos e contribuições sociais diferidos
Obrigações com entidade de previdência privada
Provisão para processos judiciais e outros
Encargos setoriais
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações estimadas
Reserva de reversão
Outras obrigações
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social subscrito e integralizado
Recursos destinados a futuro aumento de capital
Reserva de lucros:
Reserva legal
Reserva estatutária
Outros resultados abrangentes/ajustes de avaliação patrimonial
SUBTOTAL
Participação de acionistas não controladores
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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Reclassificações

Reclassificado

1.926.825
38.286
678.273
11.351
2.427
2.556
528.323
30.462
95.857
7.767
690.504
166.929
57.640
271.469
4.508.669

(95.857)
95.857
(690.504)
749.342
(57.640)
(1.198)
-

1.926.825
38.286
678.273
11.351
2.427
2.556
528.323
30.462
103.624
749.342
166.929
270.271
4.508.669

474.952
2.367.850
31.830
8.108
2.416
2.604.967
339.403
32.295
969
66.085
8.319
5.937.194

32.295
(32.295)
969
(969)
-

474.952
2.367.850
31.830
8.108
2.416
2.604.967
339.403
32.295
969
66.085
8.319
5.937.194

958.782
429.200

-

958.782
429.200

95.375
37.568
(60.960)
1.459.965
1.966.198
3.426.163

-

95.375
37.568
(60.960)
1.459.965
1.966.198
3.426.163

-

13.872.026

13.872.026
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31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
A natureza das reclassificações realizadas encontra-se descrita a seguir:
Com o intuito de alinhar o critério de apresentação com as melhores práticas das
empresas do setor elétrico, a controlada cindida, a Eletropaulo reclassificou os
seguintes saldos patrimoniais:
• da rubrica “Devedores diversos” para “Outros créditos”;
• da rubrica “Obrigações estimadas” para “Obrigações sociais e trabalhistas”;
• das rubricas “Encargos tarifários e do consumidor a recolher” e “Pesquisa e
desenvolvimento e eficiência energética” para a rubrica “Encargos setoriais”;
• da taxa de fiscalização, considerada na rubrica de “Outras obrigações”, para a
rubrica “Encargos setoriais”.
Devido ao investimento na Eletropaulo ter sido caracterizado como operação
descontinuada, as variações acima estão demonstradas no fluxo de caixa em uma
única linha denominada “caixa líquido nas atividades operacionais
descontinuadas”. Não houve alteração nos totais de caixa líquido operacional, de
investimento e financiamento.
3.3

Moeda funcional, conversão de saldos e transações em moeda estrangeira
(i) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas e estão
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da
Companhia e da Eletropaulo. A moeda funcional foi determinada em função do
ambiente econômico primário de suas operações.
(ii) Transações e saldos
As transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não foram
realizadas na moeda funcional, foram convertidas para Reais pela taxa de câmbio
da data de fechamento das demonstrações contábeis.
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4.

Políticas contábeis e estimativas
As principais políticas contábeis e estimativas aplicadas na preparação destas
demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Estas políticas foram aplicadas
de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

4.1

Instrumentos financeiros

(a) Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo
Incluem caixa, contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo com
liquidez imediata e com risco insignificante de variação no seu valor de mercado.
As disponibilidades estão demonstradas pelo custo acrescido dos juros auferidos,
por não apresentarem diferença significativa em relação ao seu valor de mercado.
Os investimentos que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou
menor que três meses são registrados como equivalentes de caixa. Aqueles
investimentos com vencimento superior a três meses na data de sua aquisição são
classificados na rubrica “investimentos de curto prazo”.
O caixa e equivalentes de caixa estão classificados como empréstimos e
recebíveis, reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e ajustados
posteriormente pelas amortizações do principal, pelos juros calculados com base
no método de taxa de juros efetiva (“custo amortizado”).
Os investimentos de curto prazo estão classificados como disponíveis para venda
e são mensurados pelo seu valor justo. Os juros e correção monetária, contratados
nas aplicações financeiras, são reconhecidos no resultado quando incorridos. As
variações decorrentes de alterações no valor justo dessas aplicações financeiras
são reconhecidas em conta específica do patrimônio líquido, quando incorridas.
Eventuais provisões para redução ao provável valor de recuperação são
registradas no resultado. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são
transferidos para o resultado do exercício no momento em que essas aplicações
são realizadas em caixa ou quando há evidência de perda na sua realização. Em 31
de dezembro de 2016 e 2015, não houve nenhuma alteração no valor justo.
(b) Cauções e depósitos vinculados
São registrados inicialmente pelo montante depositado e acrescidos dos
rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis, os quais são
reconhecidos no resultado financeiro.
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(c) Passivos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente
Conforme descrito na nota explicativa nº 19.1, a Companhia classifica
fornecedores, dividendos e juros sobre capital próprio a pagar como passivos
financeiros. Todos os passivos financeiros estão reconhecidos e mensurados pelo
custo amortizado.
4.2

Provisões para processos judiciais e outros
A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões
são constituídas para os processos em que seja provável uma saída de recursos
para liquidá-los e sobre as quais seja possível realizar uma estimativa razoável do
valor a ser desembolsado. A avaliação da probabilidade de perda por parte dos
consultores legais da Companhia inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como, a avaliação dos
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, exposições
adicionais identificadas com base em novos assuntos e decisões de tribunais.

4.3

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

(a)

Imposto de renda e contribuição social correntes
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social.
As despesas de imposto de renda e contribuição social correntes são calculadas de
acordo com a legislação tributária vigente. O imposto de renda é computado sobre
o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para a
parcela do lucro que exceder R$ 240 no período base para apuração do imposto,
enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro
tributável. O imposto de renda e a contribuição social correntes são reconhecidos
pelo regime de competência.
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo
circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização até o
encerramento do exercício, quando então o imposto devido é devidamente
apurado e compensado com as antecipações realizadas.
A Administração avalia, periodicamente, a posição fiscal de situações que
requerem interpretações da regulamentação fiscal e estabelece provisões quando
apropriado.
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(b)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias existentes na data do
balanço entre os valores contábeis e bases fiscais de ativos e passivos.
Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias
temporárias. Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças
temporárias dedutíveis, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis
futuros estejam disponíveis para que as diferenças temporárias possam ser
realizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada a cada
encerramento de balanço ou em período inferior, quando ocorrer eventos
relevantes que requerem uma revisão. Quando não for mais provável que lucros
tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo,
ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja
recuperado A expectativa de geração de lucros tributáveis futuros é determinada
por estudo técnico aprovado pelos órgãos de Administração da Companhia.
Na medida em que se torne provável haver lucros tributáveis futuros suficientes, a
Companhia reconhece um acréscimo no imposto diferido ativo proporcionalmente
a esses lucros.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à alíquota do imposto
determinada pela legislação tributária vigente na data do balanço e que se espera
ser aplicável na data de realização dos ativos ou liquidação dos passivos que
geraram os tributos diferidos.
Imposto diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio
líquido também é reconhecido no patrimônio líquido. O imposto diferido é
reconhecido de acordo com a transação que o originou, seja no resultado ou no
patrimônio líquido.
Impostos diferidos ativos e passivos estão apresentados líquidos em razão dos
impostos diferidos serem relacionados somente à Companhia e sujeitos à mesma
autoridade tributária, além de haver um direito legal assegurando a compensação
do ativo fiscal corrente contra o passivo fiscal corrente.
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4.4

Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Outros ativos estão demonstrados pelos valores de aquisição ou de realização,
quando este último for menor, e outros passivos estão demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e atualizações monetárias incorridas.

4.5

Classificação dos ativos e passivos no circulante e não circulante
Um ativo ou passivo deverá ser registrado como circulante se é esperado que a
liquidação ocorra dentro do período de 12 meses subsequentes à data base das
demonstrações contábeis, caso contrário será registrado como não circulante.

4.6

Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
Os dividendos aprovados a serem pagos ou fundamentados em obrigações
estatutárias são registrados no passivo circulante.
O estatuto social da Companhia estabelece a distribuição de dividendos mínimos
obrigatórios correspondentes a 25% do lucro líquido ajustado. Adicionalmente, de
acordo com o estatuto social, compete ao Conselho de Administração deliberar
sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários
e/ou intercalares.
Na apuração do lucro líquido ajustado para fins de distribuição de dividendos é
considerada a realização da mais valia dos ativos apurada na data de transição
para as normas internacionais de contabilidade, registrada na rubrica “Ajuste de
avaliação patrimonial”, no Patrimônio Líquido. Dessa forma, o incremento nas
despesas de depreciação e baixas, em função do registro da mais valia no ativo
imobilizado, tem efeito nulo na apuração dos dividendos da Companhia. A partir
de 1º de janeiro de 2017, a realização da mais valia de ativos não afetará mais o
resultado da Companhia, visto que o investimento na Eletropaulo foi cindido.
Desse modo, no encerramento do exercício social e após as devidas destinações
legais, a Companhia registra no passivo circulante o valor equivalente ao
dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício social,
ao passo que registra a proposta da Administração da Companhia de distribuição
de dividendos excedentes ao mínimo obrigatório como “proposta de distribuição
de dividendos adicionais” no patrimônio líquido.
A Companhia distribui juros a título de remuneração sobre o capital próprio, nos
termos do Art. 9º, parágrafo 7º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os
quais são dedutíveis para fins fiscais.
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Os dividendos e juros sobre o capital próprio não reclamados no prazo de três
anos são revertidos para a conta de “lucros (prejuízos) acumulados” para nova
destinação, conforme previsto na legislação societária.
4.7

Reconhecimento da receita

(a)

Receita de juros
A receita de juros é reconhecida com base no tempo e na taxa de juros efetiva
sobre o montante do principal aplicado, sendo a taxa de juros efetiva aquela que
desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida
estimada do ativo financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial deste
ativo.

4.8

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Companhia faz o uso de
julgamentos e estimativas, com base nas informações disponíveis, bem como
adota premissas que impactam os valores das receitas, despesas, ativos e passivos,
e as divulgações de passivos contingentes. Quando necessário, os julgamentos e
as estimativas estão suportados por pareceres elaborados por especialistas. A
Companhia adota premissas derivadas de sua experiência e outros fatores que
entende como razoáveis e relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas
pela Companhia são revisadas periodicamente no curso ordinário dos negócios.
Contudo, deve ser considerado que há uma incerteza inerente relativa à
determinação dessas premissas e estimativas, o que pode levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do referido ativo ou passivo
em períodos futuros na medida em que novas informações estejam disponíveis.
Um evento que requeira modificação em uma estimativa é tratado
prospectivamente.
As principais premissas e estimativas utilizadas na elaboração das demonstrações
contábeis são discutidas a seguir:
(a) Provisão para processos judiciais e outros
De acordo com a nota explicativa nº 4.2, a Companhia reconhece provisão para
processos judiciais e outros com base na avaliação da probabilidade de perda.
As estimativas e premissas utilizadas no registro das provisões para processos
judiciais e outros da Companhia são revisadas, no mínimo, trimestralmente.
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(b) Impostos
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários. A
Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para eventuais
assuntos identificados em fiscalizações realizadas pelas autoridades tributárias das
respectivas jurisdições em que opera e cuja probabilidade de perda seja avaliada
como provável. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como
experiência em fiscalizações anteriores e interpretações divergentes dos
regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal
responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla
variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo
domicílio da Companhia.
Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do
imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável de
realização e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de
planejamento tributário.
(c) Valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados
financeiros organizados é determinado com base nos preços de compra cotados no
mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos
de transação.
O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é
determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação podem
incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de interesses);
referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de
caixa descontado ou outros modelos de avaliação. Uma análise do valor justo de
instrumentos financeiros e mais detalhes sobre como eles são calculados estão
descritos na nota explicativa nº 19.
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4.9

Novos pronunciamentos, interpretações e orientações
(a) Revisão de normas e interpretações em vigor a partir de 1º de janeiro de
2016
•

Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 08/2015 – Aprovado em 7 de
agosto de 2015 e divulgado em 5 de novembro de 2015: Representa alteração
aos seguintes Pronunciamentos Técnicos: CPC 01 (R1), CPC 04 (R1), CPC
06 (R1), CPC 18 (R2), CPC 19 (R2), CPC 20 (R1), CPC 21 (R1), CPC 22,
CPC 26 (R1), CPC 27, CPC 28, CPC 29, CPC 31, CPC 33 (R1), CPC 36
(R3), CPC 37 (R1), CPC 40 (R1) e CPC 45. De maneira geral, introduzem
melhorias nos textos visando a uma melhor aplicação dos pronunciamentos
em alinhamento às práticas contábeis internacionais.

•

Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 09/2016 – Aprovado em 4 de
agosto de 2016 e divulgado em 22 de dezembro de 2016: Representa
alteração aos seguintes Pronunciamentos Técnicos: CPC 02 (R2), CPC 26
(R1), CPC 39 e ICPC 09 (R2). De maneira geral, demonstram alterações
necessárias para que os pronunciamentos permaneçam alinhados às práticas
contábeis internacionais.

A revisão dos pronunciamentos acima não trouxe impactos relevantes para a
Companhia.
(b) Normas, alterações e interpretações que ainda não estão em vigor em 31
de dezembro de 2016:
Os pronunciamentos a seguir entrarão em vigor para períodos após a data destas
demonstrações contábeis, sendo que a Companhia não pretende adotá-los de
forma antecipada.
Vigência a partir de 1º de janeiro de 2017:
•

Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 10/2016 – Aprovado em 4 de
agosto de 2016 e divulgado em 22 de dezembro de 2016: Representa
alteração aos seguintes Pronunciamentos Técnicos: CPC 03 (R2) e CPC 32.
Em relação ao CPC 03 (R2) – Demonstração de fluxos de caixa, as alterações
exigem que uma entidade divulgue informações que permitam aos usuários
das demonstrações contábeis avaliarem as mudanças nos passivos
decorrentes de atividades de financiamento, incluindo tanto as mudanças
provenientes de fluxos de caixa como mudanças que não afetam o caixa. Essa
alteração resultará em divulgação adicional pela Companhia.
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Em relação ao CPC 32 – Reconhecimento de ativos fiscais diferidos para
perdas não realizadas. As alterações esclarecem que uma entidade deve
considerar se a legislação fiscal restringe as fontes de lucros tributáveis
contra as quais ela poderá fazer deduções sobre a reversão dessa diferença
temporária dedutível. Além disso, fornece orientações sobre a forma como
uma entidade deve determinar lucros tributáveis futuros e explica as
circunstâncias em que o lucro tributável pode incluir a recuperação de alguns
ativos por valores maiores do que seu valor contábil. Não é esperado impacto
significativo quando da adoção desta revisão.
Vigência a partir de 1º de janeiro de 2018:
•

IFRS 2 – Classificação e mensuração de transações com pagamentos
baseados em ações. As alterações abordam três áreas principais: os efeitos
das condições de aquisição de direitos sobre a mensuração de uma transação
de pagamento baseada em ações liquidada em dinheiro; a classificação de
uma transação de pagamento baseada em ações com características de
liquidação pelo valor líquido para obrigações relacionadas a impostos retidos
na fonte; e contabilização quando uma modificação nos termos e condições
de uma transação de pagamento baseada em ações altera sua classificação de
liquidação em dinheiro para liquidação com ações. Na adoção, as entidades
são obrigadas a adotar as alterações sem atualizar períodos anteriores, mas a
adoção retrospectiva é permitida se aplicada para as três alterações e os
outros critérios forem atendidos. A Companhia está avaliando os impactos
potenciais das alterações sobre suas demonstrações contábeis, contudo, os
valores representativos do seu plano de benefício baseado no pagamento em
ações não são relevantes.

•

IFRS 9 / CPC 48 – Instrumentos Financeiros. Substitui a IAS 39 –
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e todas as versões
anteriores da IFRS 9. Introduz novas exigências para a classificação e
mensuração, perda por redução ao valor recuperável (“impairment”) e
contabilidade de hedge.
Pela nova norma será permitido apenas o reconhecimento de ganho e perda
em outros resultados abrangentes em algumas circunstâncias e o ganho e a
perda de alguns instrumentos com fluxo de caixa com características
especificas não são transferidos posteriormente para o resultado.
A Companhia possui ativos financeiros disponíveis para venda e empréstimos
e recebíveis.
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Os ativos financeiros classificados como disponíveis para venda não
apresentam variação significativa entre o valor contábil e seu valor justo,
assim como não há saldos acumulados em outros resultados abrangentes
decorrentes desta diferença. Estes investimentos precisarão ser analisados a
fim de verificar a melhor classificação, contudo, a Companhia não espera
impacto significativo visto que não há diferenças materiais entre o valor
contábil e o respectivo valor justo.
Empréstimos bem como contas a receber de clientes são mantidos para
recolher os fluxos de caixa contratuais e devem dar origem a fluxos de caixa
que representem exclusivamente pagamentos de principal e juros. Assim, a
Companhia espera que esses continuem a ser mensurados pelo custo
amortizado segundo a IFRS 9. No entanto, a Companhia analisará as
características dos fluxos de caixa contratuais desses instrumentos em mais
detalhe antes de concluir se todos esses instrumentos atendem os critérios
para mensuração pelo custo amortizado segundo a IFRS 9.
Não há expectativa de impacto na classificação dos passivos financeiros já
que a nova regra afeta somente os grupos classificados como ao valor justo
contra o resultado e a Companhia não possui nenhuma rubrica com essa
classificação.
Em relação à regra de perdas por redução do valor recuperável
(“impairment”) de ativos financeiros, a regra requer que a empresa registre
contabilmente a expectativa de perdas em créditos e modificações nessas
expectativas a cada data de reporte para refletir as mudanças no risco de
crédito desde o reconhecimento inicial, ou seja, não é mais necessário que o
evento ocorra antes para que seja reconhecida a perda no crédito (perda
estimada e não mais perda incorrida).
•

IFRS 15 / CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes.
A IFRS 15 estabelece um novo modelo para reconhecimentos de receitas,
composto por cinco passos que será aplicado às receitas originadas de
contratos com clientes. Segundo a IFRS 15, as receitas são reconhecidas em
valor que reflete a contraprestação à qual uma entidade espera ter direito em
troca da transferência de serviços a um cliente.
Este novo pronunciamento substituirá todas as atuais exigências para
reconhecimento de receitas segundo as IFRS.
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Também, a IFRS 15 estabelece exigências de apresentação e divulgação mais
detalhadas do que as normas atualmente em vigor. As exigências de
apresentação representam uma alteração significativa em relação à prática
atual e aumentam consideravelmente o volume de divulgações exigido nas
demonstrações contábeis.
A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades.
este motivo, não é esperado impacto decorrente da adoção desta norma
demonstrações contábeis individuais. Caso a Companhia passe a
participação em sociedades a partir de 2017, poderão ocorrer impactos
demonstrações contábeis consolidadas.

Por
nas
ter
nas

Vigência a partir de 1º de janeiro de 2019:
•

IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil. Substitui a IAS 17 –
Operações de arrendamento mercantil, bem como interpretações relacionadas
(IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27). A norma estabelece os princípios para o
reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamentos
e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um
único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de
arrendamentos financeiros segundo a IAS 17, ou seja, reconheça ativos e
passivos para todos os contratos de arrendamento, a menos que o prazo do
contrato seja inferior a doze meses ou o valor do ativo objeto do leasing tenha
valor não significativo. Para o arrendador, a contabilização continuará
segregada entre operacional e financeiro. A adoção antecipada é permitida,
mas não antes da adoção da IFRS 15.
A IFRS 16 também exige que os arrendatários e os arrendadores façam
divulgações mais abrangentes do que as previstas na IAS 17.
A Companhia está avaliando os impactos potenciais das alterações sobre suas
demonstrações contábeis. A Companhia efetuará um inventário de todos os
seus contratos de arrendamento para iniciar as devidas análises ao longo de
2017.
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5.

Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo
Controladora
Caixa e equivalentes de caixa:

2016

Numerário disponível
Numerário em trânsito
Operação compromissada (i)
Subtotal

Consolidado

2015

29
12.382
12.411

Investimentos de curto prazo:

2016

CDB-DI (i)
Operação compromissada (i)
Fundo de investimento
Subtotal
Total

2015
65
65

2015

9.997
4.182
14.179
26.590

9.944
136.742
146.686
2015

14.332
14.332
14.397

57.018
341.566
305
398.889
545.575

(i) Certificados de depósitos bancários e operações compromissadas foram
remunerados em média, a 99,14% do CDI no exercício findo em 31 de
dezembro de 2016 (99,01% para o exercício findo em 31 de dezembro de
2015).
6.

Imposto de renda e contribuição social compensáveis
Controladora
2016
CIRCULANTE
Contribuição social
Imposto de renda
Imposto de renda retido na fonte
Total

962
551
1.513
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2015
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7.

Tributos e contribuições sociais diferidos
A composição dos tributos e contribuições sociais diferidos ativos e passivos é
como segue:
Controladora
Balanço Patrimonial
Ativo (passivo) fiscal diferido, líquido e efeitos em resultado

2016

Atualização de depósito judicial

2016

Tributos diferidos passivos

Resultado

2015

2016

(2.416)

2015

2.416

(537)

2015
-

(2.416)

Consolidado
Balanço Patrimonial
Ativo (passivo) fiscal diferido, líquido

2016

2015

Resultado
2016

2015

Operações em continuidade
Atualização de depósito judicial
Total de operações em continuidade

-

(2.416)
(2.416)

2.416
2.416

(537)
(537)

Operações descontinuadas
Provisão de benefício a empregados
Provisão para processos judiciais e outros
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para materiais e serviços
Ajustes de avaliação patrimonial/mais valia
Ajuste avaliação atuarial (outros resultados abrangentes)
Prejuízo fiscal/Base de cálculo negativa
Atualização do ativo financeiro da concessão
Diferença na taxa de depreciação/amortização
Alienação de imóvel
Outros
Total de operações descontinuadas

-

319.282
188.596
95.560
21.724
(578.823)
419.239
53.907
(118.346)
87.812
(20.554)
(30.206)
438.191

(22.086)
(4.975)
14.045
(7.834)
37.843
32.634
(48.238)
(7.025)
20.554
(14.353)
565

22.947
41.687
27.962
8.848
37.454
(38.999)
(65.184)
(7.025)
3.575
14.160
45.425

A Administração da Companhia, após reavaliação do reconhecimento do tributo
diferido sobre atualização de depósito judicial, decidiu reverter o saldo total em
dezembro de 2016, pois considerou a análise combinada dos impactos referentes
às provisões fiscais e à atualização dos depósitos judiciais.
A Companhia não registra impostos diferidos sobre créditos fiscais enquanto suas
operações não apresentarem base tributável de resultados que garantam a
realização desses créditos.
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia acumulava prejuízos fiscais, bases
negativas de contribuição social e diferenças temporárias que não são base para
impostos diferidos ativos, conforme segue:
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2016
(ii)

Prejuízo fiscal
(ii)
Base negativa contribuição social
(i)
Diferenças temporárias ativas

2015

15.865
19.412
13.027

1.055.536
1.291.489
836.847

(i) No exercício de 2016 as diferenças temporárias relativas às provisões estão
líquidas das atualizações dos depósitos judiciais, conforme mencionado
anteriormente.
(ii) A redução do saldo de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social no
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 é decorrente da cisão parcial da
Companhia (vide nota explicativa nº 1).
8.

Investimentos
Após a Reorganização, a Companhia deixou de possuir qualquer participação em
outras sociedades.
Controladora
2016
Bens e direitos destinados a uso futuro
Participações societárias permanentes:
Investimento em controlada
Outros
Total

Eletropaulo

Quantidade total de ações do capital social

167.343.887

Quantidade de participação:
• Ordinárias
Capital social - 31.12.2015
Capital social - 31.12.2016
Percentual de participação - 31.12.2015
Percentual de participação - 31.12.2016
Percentual de participação em ações ordinárias- 31.12.2015
Percentual de participação em ações ordinárias- 31.12.2016

51.825.798
1.257.629
1.257.629
30,97%
0,00%
77,81%
0,00%

Mutação do patrimônio líquido da Eletropaulo:
Patrimônio líquido em 31.12.2015
Resultado do exercício
Dividendos e juros sobre o capital próprio prescritos
Remuneração com base em ações
Perda Atuarial
Patrimônio líquido utilizado para apuração do investimento

2.839.145
(2.077)
282
1.127
(815.075)
2.023.402

Movimentação do investimento:

Eletropaulo

Investimento avaliado pela equivalência em 31.12.2014
Resultado de equivalência patrimonial
Perda de investimento registrado no resultado
Dividendos e JSCP prescritos de controlada
Dividendos mínimo obrigatório - Eletropaulo
Ajuste de avaliação atuarial
Investimento avaliado pela equivalência em 31.12.2015

789.294
31.321
(740)
988
(12.293)
64.376
872.946

Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos e JSCP prescritos de controlada
Ajuste de avaliação atuarial
Cisão parcial da Companhia
Investimento avaliado pela equivalência em 31.12.2016

(646)
90
(252.425)
(619.965)
-
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-

872.946
872.946

13.082
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13.130
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A seguir é apresentada a conciliação do patrimônio líquido da Eletropaulo em 31 de
dezembro de 2016, conforme divulgado em suas demonstrações contábeis, com o
patrimônio líquido apurado para fins de investimento antes da cisão da Companhia.
Eletropaulo
Patrimônio Líquido em 31.12.2016
(-) Créditos tributário - compensação de custo de prêmio aos debênturistas
(-) Reserva de ágio na incorporação
(+) Dividendos mínimos obrigatórios
Patrimônio Líquido utilizado pela Companhia na apuração do investimento

9.

2.694.812
(23.000)
(670.897)
22.487
2.023.402

Tributos e contribuições sociais a pagar
A Companhia é tributada pelo regime de lucro real com recolhimentos por
estimativa mensal, em relação ao Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (IRPJ e CSLL).
Controladora
Imposto de renda e contribuição social a pagar:

2016

CIRCULANTE
Imposto de renda
Contribuição social
Total

Consolidado

2015
19
8
27

2015
18
7
25

Controladora
Outros tributos a pagar:

2016

CIRCULANTE
Tributos Federais
PIS
COFINS
INSS
IRRF
Outros
Subtotal - Federais
Tributos Estaduais
ICMS
Subtotal - Estaduais
Tributos Municipais
ISS
Subtotal - Municipais
Total - outros tributos a pagar
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2.556
Consolidado

2015

2015

2
1
1
4

2
1
3

18.250
84.061
8.685
577
7.759
119.332

-

-

407.853
407.853

-

-

1.138
1.138

4

3
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10. Provisões para processos judiciais e outros
10.1 Processos com probabilidade de perda classificada como provável
As provisões para processos judiciais e outros e respectivas cauções e depósitos
judiciais estão compostas da seguinte forma:
Controladora

Consolidado

Passivo
Provisões para processos
judiciais e outros
2016

2015

Trabalhista
Plano cruzado - reajuste de tarifa
Processos civeis
Processos regulatórios
Processos administrativos - prefeituras
Processos Fiscais
Meio ambiente
Outros
Total

21.845
21.845

19.963
19.963

CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Total

21.845
21.845

19.963
19.963

Ativo

Passivo

Ativo

Cauções e depósitos vinculados

Provisões para
processos judiciais e
outros

Cauções e
depósitos
vinculados

2015

2015

2016

2015

21.837
21.837

19.950
19.950

247.899
13.492
26.021
71.445
531
105.392
11.425
30.127
506.332

215.777
3.639
777
70.533
290.726

166.929
339.403
506.332

O total de cauções e depósitos vinculados no montante de R$ 21.837
(R$ 19.950 em 31 de dezembro de 2015), de acordo com a classificação de
probabilidade de perda do processo ao qual está vinculado, está demonstrado a
seguir:
Controladora
2016
Processos prováveis
Processos possíveis
Processos remotos
Total

Consolidado

2015

21.837
21.837

2015

19.950
19.950

290.726
120.726
51.624
463.076

As movimentações das provisões dos processos judiciais e outros é como segue:
Controladora
Passivo
Saldo inicial
31.12.2015
Processos Fiscais (a)

19.963

39

Ingressos
172

Atualizações

Saldo final
31.12.2016

1.710

21.845

AES ELPA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Passivo
Saldo inicial
31.12.2014
Processos Fiscais (a)

18.299

Ingressos
86

Atualizações

Saldo final
31.12.2015

1.578

19.963

A movimentação dos processos judiciais e outros da Eletropaulo não está
demonstrada acima devido ao investimento ter sido cindido, não sendo mais uma
informação relevante para a Companhia.
As estimativas de encerramento das discussões judiciais, divulgadas nos itens
abaixo, podem não ser precisamente realizadas devido ao andamento futuro dos
processos.
(a)

Processos fiscais:

(a.1) A Companhia possui processo no qual se discute a não incidência de PIS e
COFINS sobre os valores distribuídos a título de Juros sobre Capital Próprio. A
Administração da Companhia, com base em pareceres de seus consultores
jurídicos, definiu que a probabilidade de perda para este processo é provável e,
desta forma, registrou em 31 de dezembro de 2016 provisão no montante de
R$ 21.566 (R$ 19.875 em 31 de dezembro de 2015). Foram proferidas decisões
desfavoráveis de 1ª e 2ª instância. Atualmente, aguarda-se julgamento no STJ e
STF. A Administração da Companhia, com base na opinião de seus assessores
jurídicos, estima que os atuais processos serão concluídos até 2018.
(a.2) PIS/COFINS sobre receitas financeiras: A Companhia discute judicialmente os
efeitos do Decreto nº 8.426/2015, que trata da tributação de PIS/COFINS sobre
receitas financeiras a partir de 1º de julho de 2015, e até que seja proferida decisão
de mérito sobre a ação. Enquanto não há decisão autorizando a não aplicação das
novas regras do Decreto, a Companhia vem efetuando depósitos judiciais nos
montantes correspondentes aos tributos incidentes sobre as receitas financeiras. A
Companhia registrou provisão que, atualizada até 31 de dezembro de 2016,
corresponde a R$ 279 (R$ 88 em 31 de dezembro de 2015). Em relação ao mérito
da causa, a Administração da Companhia juntamente com seus assessores legais,
classificam como possível. Contudo, com relação ao desembolso de caixa, a
Companhia estima como provável que venham a ocorrer pagamentos referentes a
essa ação antes da discussão do mérito. Desta forma, a Companhia efetuou
provisão para o referido valor. A Administração da Companhia, com base na
opinião de seus assessores jurídicos, estima que este processo será concluído até
2019.
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10.2 Processos com probabilidade de perda classificada como possível
A Companhia apresenta a seguir um resumo das principais contingências passivas
cuja probabilidade de perda foi classificada como possível pela Administração. A
avaliação dessa probabilidade está embasada em relatórios preparados por
consultores jurídicos da Companhia.
Os processos com probabilidade de perda classificada como possível da
Eletropaulo não estão demonstrados a seguir devido ao investimento ter sido
cindido, não sendo mais uma informação relevante para a Companhia.
Valor estimado da contingência
Descrição das contingências

2016

Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa

Não determinado

2015
Não determinado

Ação civil pública - improbidade administrativa
O Ministério Público Federal instaurou ação civil pública em julho de 2004 contra
diversas pessoas físicas e jurídicas, dentre elas a Companhia e a controladora
Brasiliana Participações S.A., esta última na qualidade de sucessora da AES
Transgás, perante a Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo,
questionando determinados aspectos da privatização da Eletropaulo Eletricidade
de São Paulo S.A.. Por conta de decisão liminar concedida em agosto de 2004,
pela qual foi determinada a quebra de sigilo fiscal e bancário da Companhia e dos
demais réus, a Companhia interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal
Regional Federal da Terceira Região, ao qual foi atribuído efeito suspensivo. Em
primeiro grau, em junho de 2005, a Companhia apresentou defesa prévia. Em
julho de 2006, foi proferida decisão recebendo parcialmente a inicial, o que
ensejou a interposição de agravo de instrumento pela Companhia, o qual visava
não apenas a cassação da decisão, excluindo-se a Companhia do polo passivo da
demanda, como também fosse reconhecida a competência da Justiça Federal do
Estado do Rio de Janeiro para processamento e julgamento da demanda. Foi
atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que suspendeu o trâmite da demanda em
primeiro grau. Em até julho de 2009 sobreveio julgamento parcialmente favorável
do recurso da controladora Brasiliana, restando determinada a remessa da ação
civil pública, bem como dos recursos oriundos desta, para a Justiça Federal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Contra esta decisão o Ministério Público
Federal interpôs recurso especial. Como referido recurso não é dotado, via de
regra, de efeito suspensivo, os autos retomaram seu normal curso perante o Rio de
Janeiro. Entretanto, em dezembro de 2012, o recurso especial foi julgado, ocasião
em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça
Federal da Seção Judiciária de São Paulo, razão pela qual os autos retornaram à
capital Paulista. Em junho de 2014, foi determinada a suspensão do processo até
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que fossem julgados todos os agravos de instrumento pendentes (os quais
versavam sobre a quebra de sigilos bancário e fiscal dos réus, bem como sobre o
recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa).
Finalmente, em fevereiro de 2015, foram julgados os referidos recursos, sendo
que: (i) foi afastada a ordem de quebra de sigilos bancário e fiscal dos réus; e, (ii)
foi recebida a inicial integralmente, a contemplar todas as supostas condutas
ímprobas aventadas na inicial. O Ministério Público Federal interpôs recursos
especial e extraordinário contra a decisão que versava sobre a quebra de sigilo. O
recurso aguarda julgamento perante o STJ. Por outro lado, a controladora
Brasiliana Participações interpôs recurso especial contra o acórdão que recebeu a
inicial integralmente, o qual também aguarda julgamento perante o STJ. Apesar
de a questão ainda estar pendente de decisão final pela Corte Superior, como o
recurso especial não suspende a lide em primeiro grau, em setembro de 2015, a
controladora Brasiliana Participações apresentou contestação. Após a juntada da
defesa, foi aberta vista ao Ministério Público. Após a devolução dos autos pelo
órgão ministerial, os autos foram remetidos à conclusão e retornaram ao cartório
após inspeção, sem despacho, onde permanecem até a presente data.
Caso sobrevenha decisão final desfavorável, a Companhia terá que desembolsar
valores, os quais, dado o atual andamento do processo não são passíveis de
quantificação.
11. Patrimônio líquido
11.1 Capital social
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2016, foi
deliberada a cisão parcial da Companhia e versão do acervo cindido para a
Eletropaulo.
Seguem abaixo os eventos que impactaram o capital social da Companhia:
(a) A reorganização societária, descrita na nota explicativa nº 1, foi precedida de
uma capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
registrado no patrimônio líquido da Companhia em favor da Brasiliana
Participações, no valor de R$ 429.200 sendo que tal capitalização deu-se sem a
emissão de novas ações pela Companhia, não havendo, portanto, diluição de
seus acionistas minoritários;
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(b) Cisão parcial, sem cancelamento de ações, no montante de R$ 1.362.481.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não houve emissão ou
resgate de ações.
11.2 Composição acionária

Acionistas

2016

2015

Ordinárias

Ordinárias

Quantidade
93.404.112
1.656.941
95.061.053

Brasiliana Participações S.A.
Outros

Total das ações

%
98,26
1,74
100,00

Quantidade
93.404.112
1.656.941
95.061.053

%
98,26
1,74
100,00

11.3 Reservas de lucros
Controladora
2016
Reserva legal
Reserva estatutária
Total

2015
-

95.375
37.568
132.943

No processo de reorganização societária, tanto a reserva legal quanto a reserva
estatutária foram cindidas.
12. Destinação do resultado
O Estatuto Social da Companhia estabelece um dividendo mínimo de 25%,
calculado sobre o lucro líquido anual, ajustado na forma prevista no artigo 202 da
Lei nº 6.404/1976.
Segue destinação de resultados de forma resumida com comparabilidade com o
exercício anterior:
2016
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
Realização de ajuste de avaliação patrimonial, líquida
Dividendos e juros sobre o capital próprio prescritos de controlada
Dividendos e juros sobre o capital próprio prescritos
Absorção do prejuízo líquido do exercício com parte da reserva estatutária
Constituição de provisão para integridade do capital
Efeito da cisão parcial
Saldo de Prejuízos acumulados
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226.577
11.865
89
3
(340.276)
92.457
(9.285)

2015
(15.532)
7.209
988
165
7.170
-
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Dividendos declarados em 2016
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2016
foi aprovada a proposta de distribuição de dividendos a conta da reserva
estatutária no montante de R$ 12.100, equivalente a R$ 0,12728661863 por ação
ordinária, aos acionistas titulares de ações da Companhia na data base de 28 de
abril de 2016.
A Administração da Companhia constatou que as suas informações contábeis
trimestrais relativas ao segundo e ao terceiro trimestre de 2016 deixaram de
indicar um passivo relativo ao dividendo acima mencionado. A Administração
entende que essa incorreção não afeta de forma relevante a situação financeira da
Companhia e, portanto, não interfere nas decisões de investidores eventualmente
tomadas com base nas referidas informações contábeis trimestrais, especialmente
ao se considerar que a referida declaração de dividendo era de pleno
conhecimento público e foi objeto de deliberação pelos acionistas da Companhia.
Adicionalmente, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, a Administração entende que o erro em suas
informações contábeis trimestrais não é material. Desta forma, os dividendos
foram somente ajustados e refletidos nas presentes Demonstrações Contábeis.
Em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e da Brasiliana
Participações realizadas em 27 de janeiro de 2017 foi aprovada a postergação do
pagamento dos dividendos da Companhia para a Brasiliana Participações,
referentes ao exercício social de 2015, no montante de R$ 11.889, para até o final
do exercício de 2017.
O pagamento dos dividendos correspondentes aos acionistas minoritários foi
realizado em 28 de dezembro de 2016.
13. Resultado por ação
A tabela a seguir apresenta o (prejuízo) básico e diluído por ação para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015:
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Numerador:

2016

Resultado líquido de operações continuadas
Resultado líquido de operações descontinuadas
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício

2015

2.809
223.768
226.577

Denominador (em milhares de ações):
(*)
Média ponderada do número de ações ordinárias

(167)
(15.365)
(15.532)

95.061

95.061

Atribuído aos acionistas controladores:
Das operações continuadas líquidas
Lucro (Prejuízo) básico e diluído por ação ordinária (em Reais - R$)

0,02955

(0,00176)

Das operações descontinuadas líquidas
Lucro (Prejuízo) básico e diluído por ação ordinária (em Reais - R$)

2,35394

(0,16163)

Do Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
Lucro (Prejuízo) básico e diluído por ação ordinária (em Reais - R$)

2,38349

(0,16339)

(*)

Não houve movimentação das ações ordinárias durante os exercícios
comparados.

Para todos os exercícios apresentados, a Companhia não tem nenhum instrumento
potencial equivalente a ações ordinárias que pudesse ter efeito dilutivo. Desta
forma, o lucro básico por ações é equivalente ao lucro por ação diluído.
14. Outras despesas operacionais
Reclassificado
Controladora
2016
Arrendamentos e aluguéis
Seguros
Outras taxas
Total

Consolidado

2015
(5)
(21)
(187)
(213)

2016
(3)
(22)
(165)
(190)

2015
(5)
(21)
(187)
(213)

(3)
(22)
(165)
(190)

15. Resultado financeiro
Reclassificado
Controladora
Receitas financeiras

2016

Renda de aplicações financeiras
Atualização de créditos tributários
Atualização monetária dos depósitos judiciais
PIS e COFINS sobre receita financeira
Subtotal
Despesas financeiras
Multas moratórias, compensatórias e sancionatórias
Atualização monetária de processos judiciais e outros
Subtotal
Total do resultado financeiro
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Consolidado

2015

2016

2015

1.893
92
1.713
(172)
3.526

1.733
105
1.578
(82)
3.334

1.893
92
1.713
(172)
3.526

1.733
105
1.578
(82)
3.334

(3)
(1.710)
(1.713)
1.813

(2)
(1.578)
(1.580)
1.754

(3)
(1.710)
(1.713)
1.813

(2)
(1.578)
(1.580)
1.754
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16. Imposto de renda e contribuição social
A composição da base de cálculo e dos saldos desses tributos é a seguinte:
Reclassificado
Controladora

Consolidado

2016
Composição dos tributos no resultado:
Na rubrica de tributos:
Correntes
Diferidos
Total
Demonstração do cálculo dos tributos - Despesa:
Resultado antes dos tributos
Adições (exclusões):
Outros
Total das adições (exclusões)
Base de cálculo antes da compensação
(-) Compensação do Prejuízo Fiscal/Base Negativa
Base de cálculo
Aliquota nominal
Receita (Despesa) com tributos às alíquotas nominais
(*)
Tributo diferido relacionado aos depósitos judiciais
Total da receita (despesa) com tributos
Alíquota efetiva

(*)

IRPJ

2015
CSLL

(98)
1.776
1.678

IRPJ

2016
CSLL

IRPJ

(44)
640
596

(77)
(395)
(472)

(36)
(142)
(178)

2015
CSLL

(98)
1.776
1.678

IRPJ

CSLL

(44)
640
596

(77)
(395)
(472)

(36)
(142)
(178)

535

535

483

483

535

535

483

483

165
165
700
(210)
490
25%
(98)
1.776
1.678

165
165
700
(210)
490
9%
(44)
640
596

92
92
575
(172)
403
25%
(77)
(395)
(472)

92
92
575
(172)
403
9%
(36)
(142)
(178)

165
165
700
(210)
490
25%
(98)
1.776
1.678

165
165
700
(210)
490
9%
(44)
640
596

92
92
575
(172)
403
25%
(77)
(395)
(472)

92
92
575
(172)
403
9%
(36)
(142)
(178)

313,6%

111,4%

-97,7%

-36,9%

313,6%

111,4%

-97,7%

-36,9%

Vide nota explicativa nº 7

Vide nota explicativa nº 4.3 (a) e (b)
17. Partes relacionadas
17.1 Transações com partes relacionadas
Devido aos investimentos cindidos e incorporados pela Eletropaulo, os itens
relacionados aos mesmos foram reclassificados para operações descontinuadas
(vide nota explicativa nº 1.1). A mesma reclassificação foi efetuada para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2015 para permitir comparabilidade.
As principais transações e saldos entre partes relacionadas estão demonstradas a
seguir:
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Controladora
ATIVO

2016

Outros créditos:
AES Sul - outros créditos
AES Serviços TC Ltda. - recuperação de despesas - aluguel de lojas
AES Sul - sublocação (iv)
AES Serviços TC Ltda. - sublocação (iv)
AES Brasil Ltda - sublocação (iv)
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber:
AES Eletropaulo
Total do ativo com partes relacionadas
PASSIVO
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar:
Brasiliana Participações S.A.
Fornecedores:
Energia:
AES Tietê Energia S.A. (i)
Subtotal
Materiais e serviços:
AES Serviços TC Ltda. - Corte/religa (iii)
AES Serviços TC Ltda. - Atendimento lojas (vi)
AES Serviços TC Ltda. - Substituição de postes (v)
AES Big Sky (ii)
Subtotal
Obrigações com entidade de previdência privada:
FUNCESP - obrigações pós-emprego - (vii)
Total do passivo com partes relacionadas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Brasiliana Participações S.A.
Total do patrimônio líquido com partes relacionadas

Consolidado

2015

2015

-

-

2.759
390
11
16
24
3.200

-

12.293
12.293

3.200

11.889

-

1.940

-

-

271.814
271.814

-

-

960
1.872
283
276
3.391

11.889

-

2.604.967
2.882.112

-

429.200
429.200

429.200
429.200

Reclassificado
Controladora
RESULTADO

2016

Despesas:
Eletropaulo. - sublocação (iv)

Consolidado

2015
(5)

2016
(5)

2015
(5)

(5)

Transações com partes relacionadas do investimento cindido:
(i)

Até 31 de dezembro de 2015, a controlada cindida Eletropaulo possuía
contrato bilateral de compra de energia com a AES Tietê. A partir de janeiro
de 2016, a controlada cindida Eletropaulo passou a contratar energia através
de leilão – CCEAR, em consonância com as regras estabelecidas e reguladas
pela ANEEL, da AES Tietê Energia S.A.. O contrato tem prazo de duração de
3 anos e preço médio de R$ 142,00. A AES Tietê Energia S.A. vendeu 90
MW médios, dos quais destacam-se 49,7 MWm para a controlada cindida
Eletropaulo. Por se tratar de um contrato regulado, o mesmo não foi
submetido à anuência da ANEEL.

(ii) Refere-se ao valor da contratação da prestação de serviços de processamento e
operacionalização da gestão de sistemas informatizados e integrados entre a
Eletropaulo e AES Big Sky.
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(iii) Refere-se ao Contrato de Prestação de Serviços entre a controlada cindida
Eletropaulo e a AES Serviços TC Ltda., tendo por objeto a prestação de
serviços de ligação, modificação, corte, religação, verificação, aferição e/ou
outros serviços técnicos e comerciais, e, em situações excepcionais, o
atendimento de situações de emergência para manutenção corretiva da rede
de distribuição aérea. O contrato tem vigência de 48 meses, contados a partir
de 29 de abril de 2015, e seu preço total estimado é de R$ 9.500. A ANEEL
aprovou a operação por meio do Despacho nº 1.267/2015.
(iv) Corresponde ao contrato de sublocação de parte de imóvel comercial
celebrado entre a controlada cindida Eletropaulo (Sublocadora) e as demais
empresas (Sublocatárias), pelo prazo de 10 anos. A ANEEL aprovou a
operação por meio do Despacho nº 2.804/2012 e Despacho nº 3.893/2012.
(v) Corresponde ao Contrato de Execução de Obras e Prestação de Serviços entre
a controlada cindida Eletropaulo e a AES Serviços TC Ltda., tendo por
objeto a prestação de serviços contínuos de construção (montagem e
desmontagem), manutenção e reforma de redes e linhas aéreas de
distribuição no montante de R$ 14.754. A vigência do contrato é de janeiro
de 2014 até dezembro de 2017. A ANEEL aprovou a operação por meio do
Despacho nº 3.663/2013.
(vi) Corresponde ao contrato de atendimento de lojas, celebrado entre a
controlada cindida Eletropaulo (contratante) e a AES Serviços TC Ltda.
(contratada). O contrato tem por objeto, a prestação dos serviços de operação
de lojas de atendimento a clientes da controlada cindida Eletropaulo,
distribuídas em todos os municípios da sua concessão, para o recebimento de
solicitações de serviços comerciais e técnicos, fornecimento de informações
e atendimento de reclamações. O contrato tem vigência de 1º de setembro de
2015 a 1º de setembro de 2019, com valor global de R$ 81.322. A ANEEL
aprovou a operação por meio do Despacho nº 2.830/2015.
(vii) A controlada cindida Eletropaulo é parte integrante do Conselho
Deliberativo da FUNCESP, possuindo influência significativa na
administração do mesmo. Com isso, os saldos com a FUNCESP estão
demonstrados como transação com partes relacionadas.
Devido aos investimentos cindidos da Eletropaulo, os itens relacionados aos
mesmos foram reclassificados para operações descontinuadas (vide nota
explicativa nº 1.1). A mesma reclassificação foi efetuada para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2015 para permitir comparabilidade.
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17.2 Remuneração da alta administração
De acordo com a orientação contida na Deliberação CVM nº 560, de 11 de
dezembro de 2008, a Companhia está divulgando a remuneração de sua alta
administração. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a
remuneração foi conforme segue:
Reclassificado
Controladora
Descrição

2016

Benefícios de curto prazo

Consolidado

2015
98

2016
93

2015
98

93

Os benefícios são compostos por ordenados, salários e contribuições para a
previdência social e benefícios não monetários (tais como assistência médica,
moradia, automóveis e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados).
18. Seguros
Em 31 de dezembro de 2016, a cobertura de seguros, considerada suficiente pela
Administração da Companhia para cobrir eventuais sinistros e responsabilidade
civil, é resumida como segue:
Período de vigência
Responsabilidade civil de administradores - D&O

19.

de

até

1-abr-2016

1-abr-2017

Importância segurada
R$ 100.000

Instrumentos financeiros e gestão de riscos

19.1 Instrumentos financeiros
19.1.1 Valor justo e classificação dos instrumentos financeiros
Os principais instrumentos financeiros, classificados de acordo com as práticas
contábeis, estão apresentados a seguir:
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Controladora

Controladora

2016
ATIVO (Circulante e não circulante)

Valor
contábil

Notas
5
5
10

Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Cauções e depósitos vinculados
Total
PASSIVO (Circulante e não circulante)
Fornecedores
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Total

2015
Valor
justo

Valor
contábil

Valor
justo

Categoria

12.411
14.179
21.837
48.427

12.411
14.179
21.837
48.427

65
14.332
19.950
34.347

65
14.332
19.950
34.347

25
11.922
11.947

25
11.922
11.947

39
25
64

39
25
64

Empréstimos e recebíveis
Ativos financeiros disponíveis para venda
Empréstimos e recebíveis

Passivos financeiros pelo custo amortizado
Passivos financeiros pelo custo amortizado

As rubricas caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo são
compostas basicamente por certificados de depósitos bancários (CDB’s) e
operações compromissadas. CDB’s e operações compromissadas são marcados a
mercado mensalmente com base na curva da taxa CDI para a data final do
período, conforme definido em sua data de contratação.
Para as demais rubricas, o valor contábil dos instrumentos financeiros é uma
aproximação razoável do valor justo. Logo, a Companhia e a Eletropaulo optaram
por divulgá-los com valores equivalentes ao valor contabilizado.
Considerando a composição da rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” no
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia reclassificou este grupo
de “ativo financeiro pelo valor justo por meio do resultado” para “empréstimos e
recebíveis”. As demais rubricas não sofreram alterações na classificação dos
instrumentos financeiros.
Somente está sendo apresentado o quadro com as informações individuais (ou
controladora) de 2015 visto que o investimento na Eletropaulo foi cindido, não
sendo mais uma informação relevante para a Companhia.
Operações com instrumentos financeiros derivativos
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia não
possui quaisquer operações com instrumentos financeiros derivativos.
19.1.2 Hierarquia do valor justo
A tabela abaixo apresenta o instrumento financeiro registrado a valor justo,
conforme método de mensuração:
Controladora

Controladora

2016
ATIVO (Circulante e não circulante)
Investimentos de curto prazo

Valor
justo
14.179

2015

Mensuração
Nivel 1

Nivel 2

-

14.179
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Nivel 3
-

Valor
justo
14.332

Mensuração
Nivel 1
-

Nivel 2
14.332

Nivel 3
-

AES ELPA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
A mensuração dos instrumentos financeiros está agrupada em níveis de 1 a 3, com
base no grau em que seu valor justo é cotado:
Nível 1 – preços cotados nos mercados ativos para ativos e passivos idênticos;
Nível 2 – outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito
significativo sobre o valor justo registrado sejam observáveis, direta ou
indiretamente; e
Nível 3 – técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo
registrado que não sejam baseados em dados observáveis no mercado.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, não houve transferências
decorrentes de avaliações de valor justo entre os níveis 1 e 2, nem para dentro ou
fora do nível 3.
19.2 Gerenciamento de riscos
A Companhia está exposta principalmente a risco de mercado, risco de crédito e
risco de liquidez, além de riscos adicionais descritos nesta nota explicativa. A
ocorrência de qualquer um dos riscos abaixo poderá afetar adversamente a
Companhia, podendo causar um efeito em suas operações, sua condição financeira
ou em seus resultados operacionais. A estrutura de gerenciamento de riscos, assim
como os principais fatores de riscos estão descritos a seguir:
(a)

Estrutura de gerenciamento de riscos
A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos da Companhia conta com
as áreas de Controles Internos e Ética e Compliance.
Controles Internos
A área de Controles Internos tem como principal atribuição assessorar as áreas de
negócio na revisão de processos e implementação de controles para garantir
exatidão das informações financeiras e o cumprimento das leis, normas,
regulamentos e procedimentos internos.
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Ética e Compliance
Em caso de denúncia ou suspeita de fraude ou irregularidade, a questão será
investigada pela área de Ética e Compliance e os recursos necessários serão
alocados para que, com base na conclusão das averiguações, e medidas de
remediação apropriadas – sejam medidas administrativas, mudanças de controles,
implementação ou ajuste de processos, etc. – sejam tomadas tempestivamente. Em
caso de necessidade, se houver um eventual impacto material nas Demonstrações
Contábeis, estes dados serão devidamente informados à governança da
Companhia, incluindo alta administração e Conselho de Administração, com as
respectivas ações tomadas e planos de remediação.
(b)

Riscos resultantes de instrumentos financeiros
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de
instrumentos financeiros:

(b.1) Risco de crédito
Consiste no risco da Companhia incorrer em perdas devido a um cliente ou uma
contraparte do instrumento financeiro não cumprir com suas obrigações
contratuais. O risco é basicamente proveniente de: (i) equivalentes de caixa e
investimentos de curto prazo.
Caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo
Risco associado às aplicações financeiras depositadas em instituições financeiras
que estão suscetíveis às ações do mercado e ao risco a ele associado,
principalmente à falta de garantias para os valores aplicados, podendo ocorrer
perda destes valores.
A Companhia atua de modo a diversificar o risco de crédito junto às instituições
financeiras, centralizando as suas transações apenas em instituições de primeira
linha e estabelecendo limites de concentração, seguindo suas políticas internas
quanto à avaliação dos investimentos em relação ao patrimônio líquido das
instituições financeiras e aos respectivos ratings das principais agências.
A Companhia utiliza a classificação das agências Fitch Ratings (Fitch), Moody’s
ou Standard & Poor’s (S&P) para identificar os bancos elegíveis de composição
da carteira de investimentos. Quaisquer instituições financeiras que apresentem,
em uma das agências de risco rating inferior ao estabelecido (AA), em escala
nacional em moeda local não poderão fazer parte da carteira de investimentos.
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Quanto aos valores de exposição máxima por instituições financeiras, vale o mais
restritivo dos seguintes critérios definidos pela Companhia: (i) Critério de Caixa:
Aplicações de no máximo 20% (Patrimônio Líquido (PL) inferior a R$ 6.000.000)
até 25% (PL superior a R$ 6.000.000) do total da carteira por instituição
financeira. (ii) Critério de PL da Companhia: Aplicações de no máximo 20% de
seu PL por instituição financeira; e (iii) Critério de PL da instituição financeira
recebedora de recursos: Cada instituição financeira poderá receber recursos de no
máximo 3% (PL inferior a R$ 6.000.000) até 5% (PL superior a R$ 6.000.000) de
seu PL. Vale o mais restritivo dos critérios i, ii e iii.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.
A exposição máxima ao risco do crédito na data de 31 de dezembro de 2016 é:
Controladora
2016
Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Total da exposição

12.382
14.179
26.561

(b.2) Risco de gerenciamento de capital
A Companhia controla sua estrutura de capital de acordo com as condições
macroeconômicas e setoriais, de forma a possibilitar o pagamento de dividendos,
maximizar o retorno de capital aos acionistas, bem como a captação de novos
empréstimos e emissões de valores mobiliários junto ao mercado financeiro e de
capitais, entre outros instrumentos que julgar necessário.
De forma a manter ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia pode revisar as
suas práticas de pagamento de dividendos, aumentar o capital através de emissão
de novas ações ou vender ativos para reduzir o nível de endividamento, se for o
caso.
A Companhia monitora constantemente sua liquidez.
(b.3) Risco de liquidez
O risco de liquidez acontece com a dificuldade de cumprir com obrigações
contratadas em datas previstas.
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A Companhia adota como política de gerenciamento de risco: (i) manter um nível
mínimo de caixa como forma de assegurar a disponibilidade de recursos
financeiros; (ii) monitorar diariamente os fluxos de caixa previstos e realizados;
(iii) manter aplicações financeiras com vencimentos diários ou que fazem frente
aos desembolsos, de modo a promover máxima liquidez; (iv) estabelecer diretrizes
para contratação de operações de hedge para mitigação dos riscos financeiros da
Companhia, bem como a operacionalização e controle destas posições.
A tabela abaixo apresenta informações sobre os vencimentos futuros dos passivos
financeiros da Companhia. As informações refletidas na tabela abaixo incluem os
fluxos de caixa de principal e juros.
Controladora
Menos de 3
meses

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016
Fornecedores
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Total

25
33
58

De 3 a 12
meses
11.889
11.889

De 1 a 2
anos
-

De 2 a 5
anos

Mais que 5
anos

-

-

Devido à reorganização societária, a Companhia deixou de possui qualquer
investimento em outras sociedades. Desta forma, a fonte de recebimento de caixa
advinda de dividendos deixou de existir. Como forma de mitigar seu risco de
liquidez, a Companhia possui uma política de gerenciamento de caixa, incluindo
determinação de saldo mínimo de caixa, de forma a assegurar a disponibilidade de
recursos financeiros. Caso seja identificada necessidade de caixa no futuro, a
Companhia dependerá de aporte de recursos por parte de seus acionistas.
(b.4) Riscos de mercado
(b.4.1) Riscos de taxas de juros
Em 31 de dezembro de 2016, as aplicações financeiras da Companhia foram
alocadas em CDB’s e operações compromissadas, rentabilizadas pelo CDI
O montante de exposição líquida da Companhia aos riscos de taxas de juros na
data base de 31 de dezembro de 2016 é:
Controladora
2016
Equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Total da exposição líquida

12.382
14.179
26.561
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Análise de sensibilidade ao risco de taxa de juros
Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos e
nas dívidas, aos quais a Companhia estavam expostas na data base de 31 de
dezembro de 2016, foram definidos 5 cenários diferentes. Com base no relatório
FOCUS de 30 de dezembro de 2016, foi extraída a projeção do indexador CDI
para um ano e assim definindo-os como o cenário provável; a partir deste foram
calculadas variações de 25% e 50%.
Para cada cenário foi calculada a receita financeira bruta, que representa o efeito
esperado no resultado e patrimônio líquido em cada cenário projetado, não
levando em consideração incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de cada
contrato programado para um ano. A data base utilizada da carteira foi 31 de
dezembro de 2016, projetando os índices para um ano e verificando a
sensibilidade dos mesmos em cada cenário.
Controladora
Projeção receitas financeiras - 01 ano
Aplicações financeiras

Taxa de juros

Posição em
31.12.2016

CDI
Equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Total

20.

CDI
CDI

12.382
14.179
26.561

Cenário I
(-50%)

Cenário II
(-25%)

Cenário
Provável

Cenário III Cenário IV
(+25%)
(+50%)

5,78%

8,67%

11,56%

14,45%

17,34%

716
820
1.536

1.074
1.229
2.303

1.431
1.639
3.070

1.789
2.049
3.838

2.147
2.459
4.606

Eventos subsequentes
Exercício do direito de retirada
Em 26 de janeiro de 2017, encerrou-se o prazo para exercício do direito de
retirada pelos acionistas da Companhia que dissentiram da aprovação da Cisão
Parcial da Companhia, nos termos do artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações.
Acionistas da Companhia titulares de 1.113.626 (um milhão, cento e treze mil e
seiscentas e vinte e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia efetivamente
exerceram o seu direito de retirada. Assim, o valor total do reembolso pago aos
acionistas dissidentes da Companhia em 3 de fevereiro de 2017 foi de R$ 17.105.
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Após exercido o direito de retirada, a composição acionária da Companhia ficou
como segue:
Ordinárias
Acionistas

Quantidade
93.404.112
1.113.626
543.315
95.061.053

Brasiliana Participações S.A.
Ações em tesouraria
Outros

Total das ações

56

%
98,26
1,17
0,57
100,00

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES

Os Diretores da AES ELPA S.A. (“Companhia”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº
01.917.705/0001-30, com sede na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, nº 939, 5º andar, sala individual 1, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP, nos termos e para os fins das
disposições constantes nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480,
de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, DECLARAM que reviram, discutiram e
concordam com as conclusões expressas no Relatório dos Auditores Independentes da
Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S.S., bem como que reviram,
discutiram e concordam com as Demonstrações Contábeis da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Barueri, 14 de fevereiro de 2017.

Diretores:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Diretor Presidente

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2016
AES ELPA S.A.
Prezado Acionista,
A administração da AES Elpa S.A. (“AES Elpa” ou “Companhia”), em conformidade com as
disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as
demonstrações contábeis da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes
sobre essas demonstrações, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

PERFIL
A AES Elpa é constituída como uma sociedade por ações de capital aberto que tem por objetivo a
participação em outras sociedades como acionista, quotista ou membro de consórcio. A Companhia
é controlada pela Brasiliana Participações S.A., uma sociedade de capital aberto, não operacional,
que detém 98,26% de seu capital total.
Reorganização Societária
Em 17 de novembro de 2016, a AES Holdings Brasil e a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
(“BNDESPAR”) celebraram um acordo de reorganização (“Reorganização”) o qual previa os termos
e condições de uma proposta de reorganização societária envolvendo a Companhia, a Brasiliana
Participações S.A. e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (respectivamente,
“AES Elpa”, “Brasiliana Participações”, “AES Eletropaulo”, e, em conjunto, “Companhias”).
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL aprovou a reorganização em 13 de dezembro de
2016 e em 23 de dezembro de 2016, foram realizadas as assembleias gerais das Companhias nas
quais foram aprovadas todas as etapas da reorganização pelos seus acionistas. De forma que, tal
reorganização tornou-se eficaz e passou a produzir efeitos, após aprovações societárias e
regulatórios, em 30 de dezembro de 2016.
A reorganização foi realizada por meio das cisões parciais da Companhia e da Companhia Brasiliana
com a subsequente incorporação dos respectivos acervos cindidos pela AES Eletropaulo, de forma
que os acionistas da Brasiliana Participações (AES Holdings Brasil e BNDESPAR) passaram a deter
participação direta na AES Eletropaulo.
Após a implementação da reorganização, a AES Holdings Brasil e a BNDESPAR rescindiram o antigo
acordo de acionistas da Brasiliana Participações concomitante à celebração do novo acordo de
acionistas da AES Eletropaulo e do novo acordo de acionistas da Brasiliana Participações, a fim de
refletir a nova estrutura societária resultante da reorganização.

A reorganização não implicou na alteração do acionista controlador direto da Companhia, o qual
continua sendo a Brasiliana Participações.
A reorganização teve como principais objetivos:
(i)

simplificação da estrutura societária e organizacional da AES Eletropaulo;

(ii)

melhor eficiência do processo de tomada de decisões da AES Eletropaulo, por meio de um
novo acordo de acionistas;

(iii)

melhoria da liquidez dos investimentos na AES Eletropaulo e aumento da geração de caixa
futura da AES Eletropaulo, estimado em R$ 694 milhões até o final da concessão, o que
contribuirá para a redução do seu nível de endividamento; e

(iv)

maior liquidez para os acionistas minoritários da AES Elpa, por meio da participação direta
na AES Eletropaulo.

Devido à reorganização societária, a Companhia deixou de possui qualquer investimento em outras
sociedades. Desta forma, a fonte de recebimento de caixa advinda de dividendos deixou de existir.
Como forma de mitigar seu risco de liquidez, a Companhia possui uma política de gerenciamento
de caixa, incluindo determinação de saldo mínimo de caixa, de forma a assegurar a disponibilidade
de recursos financeiros. Caso seja identificada necessidade de caixa no futuro, a Companhia
dependerá de aporte de recursos por parte de seus acionistas.
A seguir, resumo da estrutura societária antes e após a conclusão da reorganização societária
descrita acima.
Estrutura antes da Reorganização Societária

Minoritários

AES Tietê
Energia

AES
Uruguaiana

AES Holdings
Brasil

BNDESPAR

Brasiliana
Participações

AES Ergos

Minoritários

AES Elpa
AES
Eletropaulo
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Estrutura após a Reorganização Societária

Minoritários

AES Holdings
Brasil

Minoritários

Brasiliana
Participações

AES Tietê
Energia

AES
Uruguaiana

BNDESPAR

AES Ergos

AES
Eletropaulo

AES Elpa
Minoritários

Em 26 de janeiro de 2017, encerrou-se o prazo para exercício do direito de recesso pelos acionistas
da Companhia, nos termos do artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações. Acionistas da Companhia
titulares de 1.113.626 (um milhão, cento e treze mil e seiscentos e vinte e seis) ações ordinárias
de emissão da Companhia efetivamente exerceram o seu direito de retirada.
Não houve solicitação por nenhum acionista da Companhia de levantamento de balanço especial,
nos termos do Art. 45, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, permanecendo o valor de reembolso
de R$ 15,36 (quinze reais e trinta e seis centavos) por ação ordinária com base no valor contábil
das ações apurado a partir das demonstrações contábeis da Companhia levantadas em 31 de
dezembro de 2015.
Assim, o valor total do reembolso pago em 03 de fevereiro de 2017 aos acionistas dissidentes da
Companhia foi de R$ 17.105.295,36 (dezessete milhões, cento e cinco mil, duzentos e noventa e
cinco reais e trinta e seis centavos).
A Composição acionária da Companhia, considerando a reorganização descrita acima e resultado do
direito de recesso concluído em 26 de janeiro de 2017 está demostrada na tabela a seguir:
Ac ionista
Brasiliana Participações S.A.
Outros
Ações em Tesouraria
Total

ON
93.404.112

%

PN

%

Total

%

98,26%

0,0

0,00% 93.404.112

98,26%

543.315

0,57%

0,0

0,00%

543.315

0,57%

1.113.626

1,17%

0,0

0,00%

1.113.626

1,17%

95.061.053 100,00%

0,0

0,00%

95.061.053 100,00%
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EFICIÊNCIA ECONÔMICA / FINANCEIRA
Desempenho Econômico - Financeiro
Controladora

Consolidado

Resultados - R$ milhões
2016

2015

2016

2015

Custos Operacionais

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

Resultado Bruto

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

Ebitda

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

Resultado Financeiro

1,8

1,8

1,8

1,8

Resultado antes da Tributação

0,5

0,5

0,5

0,5

Lucro Líquido operações continuadas

2,8

-0,2

2,8

-0,2

Lucro Líquido das operações descontinuadas

223,8

-15,4

222,3

54,4

Lucro Líquido do exercício

226,6

-15,5

225,1

54,3

Conforme IN CVM 527/2012, a divulgação do cálculo do EBITDA deve ser acompanhada da
conciliação dos valores constantes das demonstrações contábeis e deve ser obtido da seguinte
forma: resultado líquido do período (R$ 225,1 milhões em 2016 e R$ 54,3 milhões em 2015),
decrescido do resultado das operações descontinuadas (R$ 222,3 milhões em 2016 e R$ 54,4 milhões
em 2015), acrescido dos tributos sobre o lucro (R$ 2,3 milhões em 2016 e negativo de R$ 0,7
milhão em 2015) e das despesas financeiras e variação cambial líquidas das receitas financeiras (
R$ 1,8 milhão em 2016 e R$ 1,8 milhão em 2015).

Operações Continuadas – Dados Consolidados
O lucro líquido proveniente das operações em continuidade totalizou R$ 2,8 milhões em 2016 versus
um prejuízo das operações em continuidade de R$ 2,4 milhões em 2015, reflexo da reversão do
saldo dos tributos diferidos passivos sobre atualização de depósito judicial no valor de R$ 1,8
milhão. Tal reversão está associada a existência de provisões de processos judiciais, os quais a
Companhia acredita que irão realizar em conjunto com a atualização dos depósitos judiciais,
gerando uma redução futura dos tributos superior aos impostos sobre a atualização de depósito
judicial, de forma que não se cabe falar em impacto tributário em suas demonstrações contábeis.

Operações Descontinuadas – Dados Consolidados
O resultado líquido das operações descontinuadas totalizou em 2016 o valor de R$ 222,3 milhões
versus R$ 54,4 milhões em 2015, fruto, principalmente, da constituição, em 2016, de crédito
tributário sobre o valor do ágio não amortizado fiscalmente, no montante de R$ 270,4 milhões. A
constituição de tal crédito está associado à reorganização societária mencionada anteriormente.
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Resultado Consolidado
Assim a AES Elpa auferiu lucro líquido no exercício de 2016 de R$ 225,1 milhões versus R$ 54,3
milhões em 2015, principalmente, pelos efeitos mencionados anteriormente.

Remuneração aos acionistas
A AES Elpa auferiu lucro líquido de R$ 226,6 milhões 1 no exercício de 2016. A Companhia após (i)
realização do ajuste de avaliação do ativo imobilizado de R$ 11,9 milhões, (ii) dividendos não
resgatados pelos acionistas (prescritos) de R$ 0,1 milhão e (iii) efeito da cisão no valor de R$ 247,8
milhões, auferiu prejuízo acumulado de R$ 9,3 milhões no exercício de 2016. Desta forma, não há
saldo da base distribuível de dividendos do ano.
MER

MERCADO DE CAPITAIS
As ações ordinárias da AES Elpa (AELP3) encerraram 2016 cotadas a R$ 13,01, uma alta de 129,9%
enquanto o Ibovespa e IEE (Índice de Energia Elétrica) valorizaram 45,6% e 38,9%, respectivamente.
A ação ordinária da Companhia foi negociada em 156 dos 249 pregões realizados na BM&FBovespa
ao longo do ano.
Os dados de liquidez mostram a realização de 747 negócios, envolvendo cerca de 243 mil de ações
ordinárias, com volume médio diário de R$ 14,3 mil no mercado à vista. Em 31 de dezembro de
2016, o valor de mercado da AES Elpa era de R$ 1,2 bilhão.
AES Elpa x Ibovespa x IEE
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1 Resultado controladora
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AUDITORIA INDEPENDENTE
Para o exercício de 2016, foram contratados os seguintes serviços da Ernst & Young Auditores
Independentes S.S ("EY"): (i) Auditoria e emissão de relatório sobre as demonstrações contábeis
individuais e consolidadas da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016; (ii)
auditoria para fins de consolidação pela controladora indireta The AES Corporation, sediada nos
Estados Unidos da América; e (iii) revisão e emissão de relatório sobre as Informações Trimestrais
(ITRs) requeridas pela Comissão de Valores Mobiliários para os trimestres findos em 31 de março,
30 de junho e 30 de setembro de 2016.
O valor total dos serviços acima descritos totaliza R$ 0,06 milhões. Os serviços acima possuem prazo
de contratação de um ano, tendo sido contratados em 1° de abril de 2016.
Ao longo do exercício de 2016, AES Elpa S.A. não utilizou os serviços da ”EY” para a realização de
outros trabalhos de auditoria e consultoria.
Ao contratar outros serviços de seus auditores externos, a política de atuação da Companhia se
fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor e consistem em: (a) o auditor
não deve auditar seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais na
Companhia; e (c) o auditor não deve promover os interesses da Companhia.

Barueri, 14 de fevereiro de 2017.
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