RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2011
AES ELPA S.A.
Prezados Acionistas,
A Administração da AES ELPA S.A. (“AES Elpa”), em conformidade com as disposições legais e
estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório de Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes sobre essas
demonstrações, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011.

Perfil
A AES Elpa é constituída como uma sociedade por ações que tem por objetivo a participação em
outras sociedades como acionista, quotista ou membro de consórcio. A Companhia possui o
controle acionário das empresas Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A (“AES
Eletropaulo”) com 77,81% das ações ordinárias e 30,97% do capital total. Por sua vez, a AES Elpa
é controlada pela Companhia Brasiliana de Energia que detém 98,26% de seu capital total.
Em 8 de julho de 2011, a AES Elpa firmou contrato com a TIM Celular para a venda da AES
Communications Rio de Janeiro Ltda (“AES Com Rio”). Em 31 de outubro de 2011, foi concluído o
processo de venda da AES Com Rio no valor de R$ 447,5 milhões e em 26 de julho de 2011 foi
aprovada a redução de capital da AES Elpa.
Em 31 de dezembro de 2011, o capital social autorizado da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, era de R$ 958.781.908,12, representado por 95.061.053 ações ordinárias
nominativas escriturais, sem valor nominal.

Desempenho Econômico-Financeiro
As demonstrações financeiras da AES Elpa relativas ao exercício de 2011 adotam o padrão
contábil internacional - IFRS (International Financial Reporting Standards) estabelecido pelo IASB
(International Accounting Standards Board).
O lucro líquido apurado em 2011, no valor de R$ 436,9 milhões, reflete basicamente o resultado
de participações societárias nas controladas AES Eletropaulo e AES Com Rio.
Os ganhos de equivalência patrimonial reconhecidos durante o ano são explicados pelo bom
desempenho da controlada AES Eletropaulo. Os principais fatores que explicam o desempenho da
subsidiária no ano de 2011 são:
(i)

crescimento de 4,1% do mercado total;

(ii)

reajuste tarifário anual de 2010, que contribuiu para a evolução da receita no 1º
semestre de 2011 em comparação ao mesmo período de 2010;

(iii)

postergação, para julho de 2012, da aplicação da metodologia do 3º Ciclo de Revisão
Tarifária para a AES Eletropaulo, beneficiando o Ebitda em R$ 354,0 milhões, de
acordo com a melhor estimativa da Companhia, uma vez que os valores definitivos da
revisão tarifária ainda não foram divulgados pela Aneel;

(iv)

demais itens regulatórios, tais como os relacionados ao ajuste do Fator Xe do 2º ciclo,
compra de energia, encargos setoriais, dentre outros, impactaram positivamente o
Ebitda em R$ 18,4 milhões;

(v)

recebimento, no 3T11, da 3ª parcela do acordo com a Prefeitura Municipal de São
Paulo no valor de R$ 75,5 milhões, com contrapartida de R$ 11,3 milhões na linha de
“outras despesas operacionais” em função de gastos com iluminação pública previstos
no acordo. Assim, o referido acordo gerou um efeito positivo de R$ 64,2 milhões no
Ebitda e de R$ 38,5 milhões no lucro líquido;

(vi)

reversões de provisões para contingências trabalhistas relativas a processos de
equiparação salarial e tributárias relacionadas à discussão de dívida de IPTU de
imóveis ocorridas no 3T11, com impacto de R$ 73,2 milhões no Ebitda e de R$ 48,3
milhões no lucro líquido;

(vii)

reconhecimento, no 3T11, de um item não recorrente referente a impostos a
recuperar, classificados na rubrica Outros Tributos Compensáveis, no valor de R$ 54,7
milhões, a título de correção monetária e juros de mora, sobre a contribuição do
Finsocial, que gerou impacto positivo de R$ 36,1 milhões no lucro líquido. Em 31 de
dezembro, a Controlada AES Eletropaulo havia compensado a totalidade dos saldos de
Finsocial com outros tributos federais a pagar;

(viii)

pagamento compensatório, no 4T11, da alienação das quotas da AES Eletropaulo
Telecom pela Companhia Brasiliana de Energia para a TIM Celular, com efeito positivo
de R$ 707,3 milhões no Ebitda e de R$ 466,8 milhões no lucro líquido.

Remuneração aos acionistas
A Administração da AES Elpa propõe a distribuição de 69% da base para pagamento de dividendos
do ano de 2011 no valor de R$ 306,4 milhões. A Administração propõe ainda que o valor
remanescente de R$ 136,8 milhões, seja destinado à Reserva Especial para reforço de capital de
giro e financiamento da manutenção, expansão e do desenvolvimento das atividades da
Companhia. O saldo dessa reserva poderá ser distribuído futuramente aos acionistas na forma de
dividendos por decisão do Conselho de Administração da Companhia, ad referendum da
Assembleia Geral.
As destinações mencionadas acima serão aprovadas pela Assembleia Geral que está prevista para
16 de abril de 2012, quando também ocorrerá: (i) ratificação dos juros sobre o capital próprio,
em valor bruto de R$ 20.987.891,80, deliberado em reunião do Conselho de Administração
realizada em 06 de dezembro de 2011, equivalentes a R$ 0,220783288 por ação ordinária, além
da definição da efetiva data para pagamento; (ii) ratificação dos dividendos intermediários de R$
128.000.000,00, equivalentes a R$ 1,346503073 por ação ordinária, valor que foi pago aos
acionistas em 23 de setembro de 2011; e (iii) aprovação da proposta de dividendos
complementares, referentes ao resultado do 2S11, no valor de R$ 157.380.000,00, equivalentes a
R$ 1,655567607 por ação ordinária, além da definição da data do pagamento.
Dividendos 2011 (R$ Milhões)

Lucro do Exercício - 31 de Dezembro de 2011
Realização de ajuste de avaliação patrimonial
Dividendos e JSCP prescritos até 31.12.11
Constituição de Reserva Legal (5%)
Base para distribuição de dividendos
Dividendos Intermediários já distribuídos
Juros sobre Capital Próprio já destinados
Dividendos complementares propostos
Destinação para Reserva Especial

436,9
26,4
3,0
(23,2)
443,1
128,0
21,0
157,4
136,8

Mercado de Capitais
A ação ordinária da AES Elpa (AELP3) encerrou 2011 com queda de 1,1%, sendo cotada em R$
45,50, enquanto o Ibovespa desvalorizou 18,3% e o IEE (Índice de Energia Elétrica) valorizou
19,0%. A ação ordinária da Companhia foi negociada em 174 dos 249 pregões realizados na
BM&FBovespa ao longo do ano. Os dados de liquidez mostram a realização de 678 negócios,
envolvendo cerca de 952,5 mil ações ordinárias, com volume médio diário de R$ 64,3 mil no
mercado à vista de 2011. Em 31 de dezembro de 2011, o valor de mercado da AES Elpa era de R$
4,3 bilhões.
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Serviços de Auditoria Independente
A AES Elpa utilizou os serviços de auditoria independente da Ernst & Young Terco Auditores
Independentes S.S. ("EYT") para auditoria de suas demonstrações contábeis e revisão especial de
suas informações trimestrais. Não foram contratados quaisquer outros serviços não relacionados à
auditoria, reforçando a impossibilidade de ocorrência de algum tipo de conflito de interesses.
Em atendimento ao rodízio de auditores independentes determinado pelo artigo 31 da Instrução
CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, a KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) foi contratada
para auditar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2012, iniciando suas
atividades a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2012.
As políticas da Companhia vetam a contratação de seus auditores independentes para prestação
de serviços que acarretem conflito de interesses ou perda de independência.
O escopo de trabalho de nossos auditores independentes não inclui a revisão de informações não
financeiras apresentadas no relatório, tais como volume de energia vendida, comprada ou
gerada, preços, entre outras, assim como os percentuais derivados dessas informações
São Paulo, 13 de março de 2012

