Relatório da Administração 2011
Companhia Brasiliana de Energia

Prezados Acionistas,
A Administração da Companhia Brasiliana de Energia (“Brasiliana” ou “Companhia”), em conformidade com as
disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as
Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2011, acompanhados do Relatório de Auditoria dos auditores independentes. As demonstrações contábeis
consolidadas foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
enquanto as demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.

Perfil
A Companhia Brasiliana de Energia é uma sociedade por ações e tem por objetivo exercer o controle de
empresas subsidiárias que atuam majoritariamente no setor de geração e distribuição de energia elétrica.
Suas principais controladas são: AES Elpa S.A. ("AES Elpa"), Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A. (“AES Eletropaulo”), AES Tietê S.A. (“AES Tietê”) e AES Uruguaiana Inc. (“AES Uruguaiana”),
mediante participação direta ou indireta no capital dessas sociedades. Adicionalmente, a Companhia era
detentora, até outubro de 2011, da Eletropaulo Telecomunicações Ltda. ("AES EP Telecom") e da AES
Communications Rio de Janeiro S.A. ("AES Com Rio"), prestadoras de serviços de telecomunicação de dados.
O capital social subscrito da Companhia encerrou 2011 em R$ 2.960,7 milhões, composto por 600.000.001
ações ordinárias e 50.000.007 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

Desempenho Econômico-Financeiro
Em outubro de 2011, foi finalizado o processo de venda da AES Com Rio e da AES Eletropaulo Telecom. Tal
evento impactou positivamente em R$ 301 milhões a linha de resultado líquido de operações descontinuadas,
favorecendo, assim, o resultado da Companhia.
Além disso, os ganhos com equivalência patrimonial, líquidos da amortização do ágio, totalizaram R$ 940,7
milhões em 2011 ante R$ 760,3 milhões em 2010. Essa elevação é explicada por dois fatores: (i) o melhor
desempenho obtido pelas subsidiárias AES Eletropaulo e AES Tietê; e (ii) o ganho auferido pela AES
Eletropaulo com a venda da AES Com Rio.
A contribuição de cada uma das subsidiárias está demonstrada no quadro a seguir:
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R$ Milhões

Equivalência e
Resultado de
Operações
Descontinuadas

Ágio

Total

Resultado de Equivalência Patrimonial
AES Eletropaulo
AES Elpa (*)
AES Tietê
AES Uruguaiana
AES Infoenergy
Subtotal

102,4
214,5
439,6
(8,3)
2,4
750,6

(1,7)
(29,4)
(70,7)
(101,8)

100,7
185,1
368,9
(8,3)
2,4
648,8

Resultado de Operações Descontinuadas
AES Eletropaulo Telecom
AES Com Rio
Subtotal
Equivalência transferida para operação descontinuadas
Subtotal

36,0
32,0
68,0
223,9
291,9

-

36,0
32,0
68,0
223,9
291,9

(101,8)

940,7

Total

1.042,5

(*) A AES Elpa detém 30,97% do capital da AES Eletropaulo

A controlada AES Eletropaulo, da qual a Companhia detém 34,87% de seu capital social de forma direta e
indireta, apresentou em 2011 lucro líquido de R$ 1.572,1 milhões (R$ 1.347,7 milhões em 2010), 16,7%
superior ao ano anterior.
A AES Tietê, da qual a Brasiliana detém 52,55% do capital social, apresentou em 2011 lucro líquido de R$
844,9 milhões (R$ 737,3 milhões em 2010), 14,6% superior ao ano anterior.
Já a controlada integral AES Uruguaiana reportou um prejuízo líquido de R$ 8,3 milhões em 2011 (lucro líquido
de R$ 70,9 milhões em 2010).
Adicionalmente, a AES Com Rio e a AES Eletropaulo Telecom, até serem vendidas em outubro de 2011,
apresentaram, conjuntamente, um lucro líquido de R$ 68,6 milhões (R$ 75,7 milhões em 2010), que são
destacados como resultados de operações descontinuadas. Cabe ressaltar que a Companhia detinha
participação de 98,26% e 100%, respectivamente, em cada uma das companhias.
Desta forma, a Brasiliana registrou um lucro líquido de R$ 1.129,2 milhões em 2011, o que representa um
aumento de 67%, ou R$ 454,8 milhões, na comparação com o ano anterior. Tal resultado é decorrente do bom
desempenho apresentado pelas controladas AES Eletropaulo e AES Tietê e explicado pelos seguintes fatores:
(i)

pagamento compensatório para a AES Eletropaulo, referente à alienação das quotas da AES
Eletropaulo Telecom no 4T11, com efeito positivo de R$ 693,3 milhões no Ebitda e de R$ 466,8
milhões no lucro líquido;

(ii)

crescimento de 4,1% do mercado total da AES Eletropaulo, combinado ao reajuste tarifário anual
de 2010;

(iii)

itens regulatórios relacionados à tarifa da AES Eletropaulo, tais como a postergação da aplicação
do 3º Ciclo de Revisão Tarifária para julho de 2012, além do ajuste do Fator Xe do 2º ciclo,
compra de energia, encargos setoriais, dentre outros, totalizando um impacto de R$ 240,9
milhões no lucro líquido;

(iv)

outros itens não recorrentes na AES Eletropaulo, tais como: (a) recebimento, no 3T11, da 3ª
parcela do acordo com a Prefeitura Municipal de São Paulo; (b) reversões de provisões trabalhistas
e tributárias; (c) reconhecimento de parcela referente à correção monetária e juros de mora
sobre a contribuição do Finsocial; e (d) reversão de provisão de ICMS sobre perdas comerciais,
efetuada pela companhia entre março de 2010 e novembro de 2011. Juntos, tais efeitos geraram
um impacto positivo de R$ 181,2 milhões no lucro líquido; e

(v)

reajustes, em julho de 2010 e julho de 2011, no preço da energia vendida por meio do contrato
bilateral entre AES Tietê e AES Eletropaulo, gerando um impacto positivo de R$ 84,8 milhões no
lucro líquido da AES Tietê.

2

Esses efeitos positivos foram parcialmente compensados pela amortização dos ágios nos investimentos da AES
Elpa, AES Eletropaulo e AES Tietê.
Adicionalmente, em dezembro de 2011, a Companhia utilizou os recursos provenientes da venda da AES Com
Rio e da AES Eletropaulo Telecom para realizar o resgate antecipado total das debêntures em circulação
relativas à Terceira Emissão, no valor de R$ 800 milhões.

Remuneração aos Acionistas
Dividendos 2011 (R$ Milhões)
Lucro do Exercício - 31 DEZEMBRO 2011
Realização de ajuste de avaliação patrimonial
Dividendos e JSCP prescritos
Constituição de Reserva Legal (5%)
Base para distribuição de dividendos

1.129,2
59,3
4,2
(59,4)
1.133,3

Dividendos Intermediários já distribuídos

299,2

Dividendos complementares propostos
Reserva Especial

695,7
138,4

A Administração da Brasiliana propõe a distribuição de 88% do lucro distribuível de 2011 (lucro líquido do
período acrescido da realização de ajuste de avaliação patrimonial e do montante de dividendos e JSCP
prescritos, deduzidos da constituição de reserva legal em 5%), no valor de R$ 994,9 milhões, em função:
(i)

do resultado apresentado acima;

(ii)

da estimativa de geração de caixa e investimentos futuros;

(iii)

da restrição de caixa a ser gerada pela constituição de Reserva Especial nas controladas AES
Eletropaulo e AES Elpa;

(iv)

da utilização dos recursos provenientes da venda da AES Com Rio e da AES Eletropaulo
Telecom para o resgate antecipado total das debêntures, no valor de R$ 800 milhões.

A Administração propõe ainda que o valor remanescente, de R$ 138,4 milhões, correspondente a 12% do lucro
distribuível do ano, 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 em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E),
prevista para ocorrer no dia 16 de abril de 2012, quando também serão realizadas:
(i)

a ratificação dos dividendos intermediários de R$ 299.174.392,29, equivalentes a
R$0,46026829 por ação ordinária e R$0,46026829 por ação preferencial. Esse valor foi pago
aos acionistas em 23 de setembro de 2011;

(ii)

a aprovação da proposta de dividendos complementares, referentes ao resultado do 2S11
(lucro líquido do período acrescido da realização de ajuste de avaliação patrimonial e do
montante de dividendos e JSCP prescritos, deduzidos da constituição de reserva legal em 5%)
no valor de R$ 695.698.732,19 equivalentes a R$ 1,0703057287 por ação ordinária e R$
1,0703057287 por ação preferencial, além da definição da data do pagamento.

Auditoria Independente
A Brasiliana 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
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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 1º 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 dos 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.
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