Relatório da Administração 2015
AES Tietê Energia S.A.

Prezados Acionistas,
A administração da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê Energia”), antiga Companhia Brasiliana de
Energia S.A. (“Cia Brasiliana”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à
apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as suas demonstrações contábeis, acompanhadas
do relatório dos auditores independentes sobre essas demonstrações, referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2015. Em função da Reorganização Societária concluída em 31 de
dezembro de 2015 a administração apresenta o comparativo da antiga AES Tietê S.A. (“AES Tietê” ou
“Companhia”), companhia que foi incorporada pela AES Tietê Energia em 31 de dezembro de 2015.

PERFIL
Restruturação Societária / Estrutura Acionária
No dia 03 de junho de 2015 a AES Tietê S.A., em conjunto com a Cia Brasiliana, publicou Fato
Relevante na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) informando ao mercado sobre uma proposta de
Reorganização Societária envolvendo essas companhias e as sociedades direta e indiretamente
controladas pela Cia Brasiliana.
A proposta de reestruturação foi submetida à aprovação dos órgãos societários competentes da AES
Tietê e Cia Brasiliana, bem como à aprovação das autoridades reguladoras, conforme aplicável, e, em
31 de dezembro todas as condições suspensivas da reorganização foram implementadas.
Desta forma em 31 de dezembro de 2015, o processo de reorganização foi efetivado. A reorganização
foi realizada por meio da cisão parcial da Cia Brasiliana e sendo o acervo cindido transferido para a
Brasiliana Participações S.A.. A Cia Brasiliana passou a deter diretamente o controle exclusivo da AES
Tietê e a Brasiliana Participações S.A. passou a deter o controle, direto ou indireto, de todas as demais
empresas (“Acervo Cindido” - AES Eletropaulo, AES Elpa, AES Uruguaiana e AES Serviços). Na etapa
subsequente, a AES Tietê foi incorporada pela Cia Brasiliana e consequentemente foi extinta, sendo
esta última a entidade legal remanescente e cuja denominação social foi alterada para AES Tietê
Energia.
Com a reorganização societária, um novo acordo de acionistas foi assinado entre AES Holdings Brasil e
BNDES Participações S.A (“BNDESPAR”). O acionista controlador direto da AES Tietê Energia continua a
ser a AES Holdings Brasil. A AES Tietê Energia é indiretamente controlada pela The AES Corporation
(“AES Corp”).
A reorganização societária teve como principais objetivos (i) fortalecer a AES Tietê Energia como
plataforma de crescimento exclusiva do grupo AES no Brasil, no segmento de geração de energia
elétrica no Brasil; (ii) aprimorar a Governança Corporativa da AES Tietê Energia, por meio da migração
para Nível 2 da BM&Fbovespa (100% tag along); (iii) consolidar a liquidez com a criação de Units (1ON e
4PN); e (iv) simplificar e criar maior dinamismo do processo decisório, com um novo acordo de
acionistas.
A seguir, resumo da estrutura societária antes e após a conclusão da Reestruturação Societária descrita
acima.
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Em 31 de dezembro de 2015, o capital social subscrito e integralizado da AES Tietê Energia é de
R$262,0 milhões, representado por 751.093.534 ações ordinárias e 1.155.173.928 ações preferenciais,
com um free float total de 180.923.473 conforme demonstrado a seguir. Ao final do exercício, a AES
Tietê Energia contava com aproximadamente 19,6 mil acionistas.
Acionista

ON

%

AES Holdings Brasil (AES Corp)

462.300.052

61,55%

-

BNDESPar

107.870.009

14,36%

431.480.036

Outros (Free Float)

180.923.473

24,09%

723.693.892

751.093.534

100%

1.155.173.928

Total

PN

%

Units

% Total

0,00%

-

24,25%

37,35%

107.870.009

28,29%

62,65%

180.923.473

47,45%

100%

288.793.482

100%

Em 31/12/2015

Parque Gerador
Até 31 de dezembro de 2015, a Cia Brasiliana era uma sociedade por ações de capital aberto e tinha
por objetivo exercer o controle de sociedades que atuavam majoritariamente no setor de geração e
distribuição de energia elétrica. Suas principais controladas eram: AES Elpa S.A. ("AES Elpa"),
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“AES Eletropaulo”), AES Uruguaiana
Empreendimentos S.A. (“AES Uruguaiana”), AES Tietê e AES Serviços TC Ltda. (“AES Serviços”),
mediante participação direta ou indireta no capital dessas sociedades.
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A AES Tietê Energia, após a Reestruturação acima mencionada, assumiu as atividades da AES Tietê e
passou a ser uma das geradoras do grupo AES Brasil. A AES Tietê Energia é uma companhia de capital
aberto com ações listadas na BM&FBovespa e está autorizada a operar como concessionária de uso do
bem público, na geração e comercialização de energia elétrica e na condição de produtor
independente de energia.
A AES Tietê Energia tem suas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL, vinculada ao
Ministério de Minas e Energia (“MME”). O contrato de concessão foi assinado em 20 de dezembro de
1999, com duração de 30 anos a partir de 1º de abril de 1999.
A AES Tietê Energia é uma das mais eficientes geradoras de energia elétrica do Brasil, com um parque
gerador composto por nove usinas hidrelétricas e três pequenas centrais hidrelétricas (“PCH’s”). As
concessões das usinas hidrelétricas e da PCH Mogi-Guaçu vencem em 2029 e as PCH’s São José e São
Joaquim possuem autorização para operarem até o ano de 2032.
A AES Tietê Energia tem capacidade instalada de 2.658 MW e garantia física bruta de 1.278 MW.
As usinas da AES Tietê Energia estão localizadas nos Rios Tietê, Pardo, Grande e Mogi-Guaçu, conforme
demonstrado no mapa a seguir:

Usinas da AES Tietê Energia:

As 12 usinas da AES Tietê Energia possuem licenças ambientais de operação obtidas e válidas. Duas
delas - Água Vermelha e Caconde - são licenciadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”) e as demais, pela Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (“Cetesb”).

Planejamento Estratégico Sustentável
A estratégia da AES Brasil, grupo do qual a AES Tietê Energia faz parte, está orientada por quatro
direcionadores estratégicos entre 2015 e 2019: Satisfação do cliente, desenvolvimento de negócios,
eficiência no uso de recursos e disciplina na execução e engajamento de públicos de relacionamento.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
No novo Planejamento Estratégico Sustentável da AES Brasil, um dos compromissos é garantir
excelência dos serviços prestados com ética e respeito ao cliente. A meta da AES Tietê Energia, nesta
esfera, é atingir um índice de satisfação do cliente de 90% até 2019.
Pesquisas periódicas são realizadas com os clientes de comercialização para avaliar a satisfação deles
com os serviços da empresa. No primeiro semestre de 2015, a pesquisa foi realizada pela primeira vez
por um instituto independente. O resultado geral foi de 85,7% de satisfação, a partir do desempenho
nas dimensões Relacionamento, Imagem, Atendimento e Compra e Gestão.

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
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”Crescer com soluções sustentáveis de energia é um dos compromissos do grupo AES Brasil”
Nas iniciativas de crescimento e expansão de sua capacidade de geração instalada, a Companhia
trabalha no desenvolvimento de cerca de 180MWp de projetos solares fotovoltaicos para participar em
leilões de energia nova. Esses projetos estão localizados no Estado de São Paulo e de Minas Gerais,
próximos da usina hidrelétrica Água Vermelha. Adicionalmente, a Companhia também estuda a
viabilidade de implantar uma termoelétrica a gás natural, com capacidade instalada líquida de
aproximadamente 503 MW, no Estado de São Paulo.
Além dessas iniciativas, a Companhia também possui uma opção de compra de um projeto termelétrico
no Estado de São Paulo, com capacidade instalada líquida de 579MW e avalia oportunidades de
aquisição no mercado.

EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS E DISCIPLINA NA EXECUÇÃO
Maximizar valor antecipando e reduzindo riscos e impactos econômicos, sociais e ambientais também é
um dos compromissos das empresas do Grupo AES Brasil.
Para fins de comparabilidade, a administração da Companhia apresenta nas próximas seções os
resultados operacionais, comerciais, financeiros e socioambientais para a AES Tietê antes de sua
incorporação.

Desempenho Operacional – AES Tietê
Em 2015, as usinas da AES Tietê geraram 7.928,0 GWh de energia, volume 6,5% superior ao volume
gerado em 2014. A variação é consequência das maiores afluências registradas no ano de 2015 em
comparação a 2014. Desde o final do ano de 2012, o ONS tem optado por manter a política de maior
despacho térmico para preservar os reservatórios, em vista da baixa afluência verificada, reduzindo a
geração hidrelétrica.
Energia Gerada – MW Médios
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66%

71%
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Geração/Garantia Física

Geração - MWm

Desempenho Comercial – AES Tietê
A energia faturada em 2015 alcançou 14.484,6 GWh, uma queda de 3,9% em relação ao ano anterior. A
maior parcela dessa energia foi destinada ao atendimento do contrato bilateral com a AES Eletropaulo
(11.108 GWh), cujo contrato finalizou-se em 31 de dezembro de 2015.
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Para 2016 a Companhia tem 95% da sua garantia física contratada, em uma carteira diversificada de
clientes. Para 2017, 2018, 2019 e 2020, o percentual da energia assegurada vendido é de 88%, 60%, 26%
e 12%, respectivamente.
O volume de energia gerada que excede aos compromissos contratuais é direcionado primeiramente ao
Mecanismo de Realocação de Energia (“MRE”) e, posteriormente, ao Mercado Spot da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). Caso a soma da energia gerada pelas usinas hidrelétricas
seja menor que suas garantias físicas no Sistema Interligado Nacional (“SIN”), um novo valor
proporcional de energia disponível é calculado para cada gerador apenas para efeitos do MRE. Em
função dessa nova alocação da garantia física, a eventual exposição das usinas do SIN é liquidada ao
valor do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD, também conhecido como Mercado Spot. O ano de
2015 apresentou condições hidrológicas desfavoráveis em todo Brasil e a AES Tietê sofreu uma
exposição média anual de 15,8% em relação a sua garantia física, contra uma exposição média anual
em 2014 de 9,3%.
Em 2015 houve redução de 19,8% na energia faturada por meio da CCEE, principalmente em função da
hidrologia desfavorável. Na tabela a seguir é demonstrada a energia faturada da AES Tietê.
Energia Faturada (Consolidado) - GWh

2014

2015

Energia Faturada

15.074,8

14.484,6

Contrato Bilateral AES Eletropaulo

Variação (%)
2014 x 2015
-3,9%

11.107,7

11.107,7

0,0%

CCEE

1.898,0

1.522,7

-19,8%

Spot

1.671,3

582,7

-65,1%

MRE

226,7

940,0

314,6%

2.069,1

1.854,2

-10,4%

Outros Contratos Bilaterais

Desempenho Econômico Financeiro – AES Tietê
R$ Mil - Consolidada

2014

2015

Var (%)

Receita Bruta

3.430.957

2.779.248

-19,0%

Receita Líquida

3.205.007

2.625.821

-18,1%

Custos e Despesas Operacionais*

(2.287.121) (1.223.873)

-46,5%

Resultado Bruto

750.371

1.232.384

64,2%

EBITDA

917.886

1.401.948

52,7%

Resultado Financeiro

(78.612)

(146.111)

85,9%

Receitas Financeiras

43.006

57.248

33,1%

Despesas Financeiras

(118.466)

(186.802)

57,7%

(3.152)

(16.557)

425,3%

(222.415)

(359.936)

61,8%

449.344

726.337

61,6%

Variações Cambiais, líquidas
Provisão IR/ Impostos diferidos
Lucro Líquido
*excluindo depreciação

Receita Bruta / Líquida
Em 2015, houve uma redução de R$ 651,7 milhões na receita operacional bruta, quando comparada
àquela auferida no ano anterior, passando de R$ 3.431,0 milhões em 2014 para R$ 2.779,2 milhões em
2015. Esse resultado é explicado pelos seguintes fatores:
(i) redução de 65,1% no volume de energia vendida no mercado Spot e em seu preço médio (R$
287,20/MWh em 2015 ante R$ 688,89/MWh em 2014), que resultou na redução de R$ 763,1
milhões na receita auferida nesse mercado; parcialmente compensado pelo:
(ii) aumento de R$ 121,6 milhões na energia faturada por meio do contrato com a AES Eletropaulo,
em função do reajuste no preço do contrato bilateral ocorrido em julho de 2015 que passou de
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R$ 206,31/MWh para R$ 217,85/MWh, resultando em um preço médio maior no ano (R$
212,03/MWh em 2015 ante R$ 201,09/MWh em 2014).
A AES Tietê registrou em 2015 R$ 153,4 milhões em deduções da receita, redução de 32,1% em relação
ao apurado em 2014 (R$ 226,0 milhões) explicado, principalmente, pela redução de 34,9% nas
deduções de PIS e COFINS, em função da redução de energia faturada no mercado Spot, no MRE e
outros contratos bilaterais, cuja alíquota é de 9,25%, superior à aplicada no contrato com a AES
Eletropaulo de 3,65%.
A receita líquida totalizou R$ 2.625,8 milhões em 2015, uma redução de 18,1% em relação a 2014 (R$
3.205,0 milhões). Essa redução ocorreu, principalmente, devido à redução no volume e preço de
energia vendida no mercado Spot, conforme citado anteriormente.

Custos e Despesas Operacionais
Em 2015, os custos e despesas operacionais da Companhia, excluindo depreciação, reduziram em
46,5%. Esta variação está principalmente relacionada:
(i) menores custos com energia comprada para revenda (R$ 852,5 milhões em 2015 ante R$
1.946,7 milhões em 2014), em função da redução do preço de energia no mercado de curto
prazo (R$ 287,20/MWh em 2015 ante R$ 688,89/MWh em 2014), assim como uma redução no
volume de energia comprada no mercado Spot em 16,2% (2.315,3 MWh em 2015 ante 2.762,8
MWh em 2014); parcialmente compensado pelo:
(ii) aumento de 5,0% no PMSO – Pessoal, Material, Serviços e Outros, reflexo do reajuste salarial de
8,2% em 2015 (contra 5,5% em 2014); e,
(iii) aumento de R$ 16,5 milhões nos custos com transmissão e conexão na comparação anual,
reflexo do reajuste da tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST-rb) dos contratos de
conexão das usinas hidrelétricas (TUSDg) da Companhia.

EBITDA
A AES Tietê registrou Ebitda de R$ 1.401,9 milhões em 2015, com margem de 53,4%, apresentando um
aumento de 52,7%, em relação ao verificado em 2014 (R$ 917,9 milhões). O desempenho está
principalmente relacionado, ao efeito positivo da redução dos custos com energia comprada para
revenda em R$ 1.094,2 milhões, parcialmente compensado pela redução da receita operacional da
Companhia, conforme anteriormente citado.
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$ 726,3 milhões em 2015 e R$ 449,3 milhões em 2014), acrescido dos tributos
sobre o lucro (R$ 359,9 milhões em 2015 e R$ 222,4 milhões em 2014), das despesas financeiras e
variação cambial líquidas das receitas financeiras (R$ 146,1 milhões em 2015 e R$ 78,6 milhões em
2014) e das depreciações e amortizações (R$ 169,6 milhões em 2015 e R$ 167,5 milhões em 2014)
totalizando conforme acima R$ 1.401,9 milhões e R$ 917,9 milhões em 2015 e 2014 respectivamente.

Resultado Financeiro
Em 2015 o resultado financeiro líquido totalizou uma despesa de R$ 146,1 milhões, 85,9% superior ao
resultado apresentado em 2014 (R$ 78,6 milhões). Contribuiu para esse desempenho o aumento dos
encargos financeiros de R$ 66,8 milhões em 2015, reflexo do aumento do CDI médio no período (13,4%
a.a. em 2015 comparado a 10,8% a.a. em 2014).

Lucro Líquido
O lucro líquido auferido pela AES Tietê em 2015 foi de R$ 726,3 milhões 61,6% superior ao obtido em
2014. O resultado foi influenciado principalmente pelo menor custo com energia comprada, em função
da queda do preço de energia no mercado de curto prazo.
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Endividamento
em R$ milhões
Dívidas

Montante Vencimento

Custo Nominal

2ª Emissão de Debêntures

499,9

mai/19

CDI + 0,79 a.a.

3ª Emissão de Debêntures

307,1

mar/20

108,20% CDI

4ª Emissão de Debêntures - 1ª série

143,8

dez/16

CDI + 1,55 a.a.

4ª Emissão de Debêntures - 2ª série

149,0

dez/18

CDI + 2,15 a.a.

4ª Emissão de Debêntures - 3ª série

291,0

dez/20

IPCA + 8,43% a.a.

A dívida bruta da AES Tietê Energia totalizava R$ 1.391,7 milhões em 31 de dezembro de 2015, valor
14,3% inferior à posição da dívida bruta em 31 de dezembro de 2014 (R$1.623,0 milhões). Essa variação
é resultado da liquidação da 1ª emissão de debêntures no dia 01 de abril de 2015, com amortização no
valor de R$ 300 milhões, e a liquidação da 2ª emissão de notas promissórias no dia 17 de dezembro de
2015, com amortização no valor de R$ 500 milhões, parcialmente compensados pela 4ª emissão de
debêntures no valor total de R$ 594 milhões.
Os recursos captados por meio da 4ª emissão de debentures foram utilizados para refinanciamento de
dívidas e investimentos da AES Tietê Energia.
Em 2015 as disponibilidades somavam 746,8 milhões, montante 245,3 milhões superior ao registrado no
mesmo período de 2014 (R$ 501,4 milhões). Assim, a dívida líquida ao final de 2015 era de R$ 644,9
milhões, montante 42,5% inferior em relação à posição final de 2014 (R$ 1.121,6 milhão), em função,
principalmente, da queda da dívida bruta e do aumento das disponibilidades.
Destaca-se que os saldos de dívida registrados em 31 de dezembro de 2015, em função da
Reestruturação Societário anteriormente descrita, foram incorporadas pela AES Tietê Energia.

Desempenho Econômico Financeiro – AES Tietê Energia
Nesta seção, apresenta-se a posição consolidada da AES Tietê Energia S.A., que reflete as
demonstrações financeiras da AES Tietê, antes de sua incorporação, e os resultados da controladora
AES Tietê Energia S.A. (anteriormente denominada Companhia Brasiliana de Energia), após a
reestruturação (“operações em continuidade”). Os resultados do Acervo Cindido, foram classificadas
como “operações descontinuadas”, visto que o controle deixou de existir em parte de seus
investimentos em 31 de dezembro de 2015.
R$ Mil - Consolidada

2014

2015

Var (%)

Receita Bruta

3.430.957

2.779.248

-19,0%

Receita Líquida

3.205.007

2.625.821

-18,1%

Custos e Despesas Operacionais*

(2.291.052) (1.236.634)

-46,0%

Resultado Bruto

746.440

1.219.623

63,4%

EBITDA

913.955

1.389.187

52,0%

Amortização de intangível de concessão

(60.289)

(56.105)

-6,9%

Resultado Financeiro

(58.935)

(107.591)

82,6%

Receitas Financeiras

71.839

100.976

40,6%

Despesas Financeiras

(127.622)

(192.010)

50,5%

Variações Cambiais, líquidas

(3.152)
(214.472)

(16.557)
(317.169)

425,3%
47,9%

412.744

738.758

79,0%

Provisão IR/ Impostos diferidos
Lucro Líquido operações em continuidade
Operações descontinuadas

(202.918)

64.558

-131,8%

Lucro Líquido do exercício

209.826

803.316

282,8%

*excluindo depreciação
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AES Tietê Energia - Operações em continuidade
Receita Bruta / Líquida – AES Tietê Energia
A receita operacional bruta e líquida segue o resultado da AES Tietê S.A. antes da incorporação visto
que a AES Tietê Energia era apenas uma holding antes da reorganização societária. As variações entre
os exercícios sociais de 2014 e 2015 estão demonstradas na seção “Desempenho Econômico Financeiro –
AES Tietê”.

Custos e Despesas Operacionais – AES Tietê Energia
Os custos e despesas operacionais, excluindo depreciação, da AES Tietê Energia totalizaram R$ 1.236,6
milhões, valor 46% inferior ao mesmo período do ano anterior. Esse movimento é justificado
principalmente pela variação dos custos e despesas operacionais da AES Tietê antes da incorporação,
conforme demonstração na seção “Desempenho Econômico Financeiro – AES Tietê”.

EBITDA – AES Tietê Energia
A AES Tietê Energia registrou Ebitda de R$ 1.389,2 milhões em 2015 apresentando um aumento de
52,0%, em relação ao verificado em 2014 (R$ 914,0 milhões). O desempenho está principalmente
relacionado, ao efeito positivo da redução dos custos com energia comprada para revenda em R$
1.094,2 milhões, parcialmente compensado para redução da receita operacional da AES Tietê,
conforme anteriormente citado na seção “Desempenho Econômico Financeiro – AES Tietê”.
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 das operações em continuidade (R$ 738,8 milhões em 2015 e R$ 412,8 milhões em
2014), acrescido dos tributos sobre o lucro (R$ 317,2 milhões em 2015 e R$ 214,5 milhões em 2014),
das despesas financeiras e variação cambial líquidas das receitas financeiras (R$ 192,0 milhões em 2015
e R$ 58,9 milhões em 2014) e das depreciações e amortizações (R$ 169,6 milhões em 2015 e R$ 167,5
milhões em 2014) totalizando conforme acima R$ 1.389,2 milhões e R$ 914,0 milhões em 2015 e 2014,
respectivamente.

Resultado Financeiro – AES Tietê Energia
O resultado financeiro da AES Tietê Energia foi negativo em R$ 107,6 milhões em 2015, ante um
resultado negativo de R$ 58,9 milhões em 2014. Contribuiu para esse desempenho o aumento dos
encargos financeiros de R$ 66,8 milhões em 2015, reflexo do aumento do CDI médio no período (13,4%
a.a. em 2015 comparado a 10,8% a.a. em 2014), parcialmente compensado pela maior renda das
aplicações financeiras dado maior saldo médio e aumento do CDI médio no período (13,4% a.a. em 2015
comparado a 10,8% a.a. em 2014).

Lucro Líquido – AES Tietê Energia
A AES Tietê Energia registrou um lucro líquido de R$ 738,8 milhões em 2015 ante R$ 412,7 milhões em
2014, um aumento de 79%, em função, principalmente, do menor custo com energia comprada, em
função da queda do preço de energia no mercado de curto prazo e a crédito tributário no valor de R$
43,7 milhões, resultado da Reestruturação Societária.

AES Tietê Energia - Operações em descontinuadas
As operações descontinuadas em 2015 totalizaram R$ 64,6 milhões, resultado superior ao de 2014, que
totalizou um valor negativo de R$ 202,9 milhões. Essa variação reflete o resultado positivo do Acervo
Cindido, conforme segue:
(i) Resultado positivo da AES Uruguaiana, que apresentou lucro líquido de R$ 40,3 milhões em 2015
vs. R$ 5,4 milhões em 2014, influenciado, principalmente, pelo aumento da geração de energia
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(821,2 GWh em 2015 ante 322,1 GWh em 2014), em função da demanda do ONS; parcialmente
compensado por:
(ii) Resultado negativo de sua controlada AES Elpa, devido principalmente ao efeito da amortização
do ativo intangível da concessão no valor de R$ 46,0 milhões, parcialmente compensada pela
melhora nos resultados da controlada AES Eletropaulo, que apresentou um lucro líquido de R$
101,1 milhões em 2015, ante prejuízo líquido de R$ 131,7 milhões em 2014.

Remuneração aos Acionistas – AES Tietê Energia

Dividendos AES Tietê Energia 2015 (R$ Milhões)
Lucro do Exercício - 31 de Dezembro de 2015

393,6

Realização de ajuste de avaliação patrimonial

46,2

Ajuste por conta de dividendos prescritos controladas

1,6

Efeito de Cisão

(63,3)

Efeito da Incorporação

205,1

Constituição de reserva legal

(12,0)

Base para pagamento de dividendos

571,2

Dividendos intermediários distribuídos

107,4

Dividendos mínimo obrigatório - complemento

35,4

Dividendo complementar excedentes ao mínimo obrigatório

428,4

Total Distribuído

571,2

Em vista do resultado apresentado acima e das estimativas de geração de caixa, a administração da
AES Tietê Energia propõe a destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de
2015, face à apuração de lucro líquido da controlada no montante de R$ 393,6 milhões, que acrescido
do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R$ 46,2 milhões, dos dividendos e juros sobre capital
próprio prescritos de controladas, no valor de 1,6 milhão e da incorporação da AES Tietê e outras
companhias conforme anteriormente referenciado na seção “Restruturação Societária / Estrutura
Acionária”, no valor de R$ 205,1 milhões, e deduzido à constituição de reserva legal, no valor de R$
12,0 milhões, e do patrimônio cindido para a Brasiliana Participações, no valor de R$ 63,3 milhões,
perfaz um subtotal a destinar de R$ 571,2 milhões.
A destinação mencionada acima será proposta à aprovação da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia (“AGO”), que ocorrerá até o dia 30 de abril de 2015, em conjunto com:
(i) ratificação da distribuição de dividendos intermediários deliberados pelo Conselho de
Administração da AES Tietê Energia realizada em 07 de agosto de 2015 no montante de R$ 68,0
milhões, correspondente a R$0,10461 por ação ordinária e preferencial. O pagamento foi
realizado em 25 de setembro de 2015, em benefício da AES Holdings Brasil e BNDESPAR;
(ii) ratificação da distribuição de dividendos intermediários deliberados pelo Conselho de
Administração da AES Tietê Energia realizada em 04 de novembro de 2015 no montante de
R$39,4 milhões, correspondente a R$0,06056 por ação ordinária e preferencial. O pagamento
foi realizado em 26 de novembro de 2015, em benefício da AES Holdings Brasil e BNDESPAR;
(iii) ratificação da distribuição de dividendos intermediários, no montante de R$88,5 milhões à
conta de reserva de lucros – estatutária, correspondente a R$0,13615 por ação ordinária e
preferencial. O pagamento foi realizado em 25 de maio de 2015, em benefício da AES Holdings
Brasil e BNDESPAR;
Atos posteriores à reorganização:
(i) aprovação da distribuição de dividendos mínimos no valor de R$35,4 milhões, correspondente a
R$ 0,01859 por ação ordinária e preferencial e R$0,0929370 por Unit em atendimento às
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disposições da Lei n° 6.404/1976. Por se tratar de uma obrigação legal, essa proposta de
dividendos foi registrada em conta específica no passivo circulante da AES Tietê Energia; e,
(ii) aprovação da distribuição de dividendos complementares ao mínimo obrigatório no valor de R$
428,4 milhões, correspondente a R$0,22472 por ação ordinária e preferencial. Esse valor está
classificado no patrimônio líquido sob a rubrica “proposta de distribuição de dividendos
adicionais”, uma vez que seu pagamento depente de aprovação pelos acionistas da AES Tietê
Energia.
Para fins de comparabilidade, a tabela a seguir apresenta uma estimativa da proposta de distribuição
de dividendos com base no lucro líquido do exercício de 2015 da AES Tietê, caso a reestruturação
societária não tivesse sido implementada. Como é possível observar, o dividendo complementar a
distribuir seria inferior em R$ 31,7 milhões principalmente em função do aumento da expectativa de
geração de lucros tributáveis futuros, permitindo a constituição de crédito tributário adicional no
montante de R$ 43,7 milhões na AES Tietê Energia, conforme demonstrado nota explicativa nº 8 das
Demonstrações Financeiras. O saldo remanescente de R$ 12 milhões foi destinado à reserva legal.

Estimativa - Dividendos AES Tietê 2015 (R$ Milhões)
Lucro do Exercício - 31 de Dezembro de 2015

726,3

Prejuízo acumulado - 31 de Dezembro de 2014

- 82,9

Realização de ajuste de avaliação patrimonial

63,2
0,7

Ajuste por conta de dividendos prescritos

- 17,9

Constituição de reserva legal
Base para pagamento de dividendos

689,4

Dividendos intermediários distribuídos

257,3

Dividendo complementar a distribuir

432,1

As informações a seguir são focadas na AES Tietê visto que anteriormente a Companhia tinha como
objetivo a participação em outras sociedades. Somente após os eventos da reorganização societária,
implementada em 31 de dezembro de 2015, a Companhia assumiu as atividades da incorporada, a AES
Tietê.

Investimentos
AES Tietê
Os investimentos em 2015 somaram R$ 167,7 milhões, montante 9,8% inferior ao valor investido em
2014 (R$ 185,9 milhões). A decisão da Companhia pela realização destes investimentos visa à melhoria
das suas condições operacionais e assegura a disponibilidade de seu parque gerador, resultando em
ganhos de produtividade e eficiência.
Principais investimentos realizados em 2015:
R$ 131,2 milhões – manutenção e modernização; e
R$ 13,32 milhões – projetos de TI.
Histórico de
(R$ milhões)

Investimentos

-9,8%
205,9

185,9

167,7

10
2013

2014
Investimentos

2015

Em 2015, a AES Tietê investiu R$ 167,7 milhões, montante 9,8% inferior ao valor investido em 2014 (R$
185,9 milhões) e em linha com o valor projetado para o ano de 2015, que era de R$ 155,2 milhões,
destinados principalmente à modernização e manutenção preventiva das usinas de Água Vermelha,
Barra Bonita e Bariri para manutenção das suas condições operacionais e assegurar a disponibilidade de
geração de energia.

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
AES Tietê
Em 2015, a AES Tietê investiu R$ 10,1 milhões em inovação, pesquisa e desenvolvimento com foco na
melhoria de processos técnicos e operacionais, na segurança de colaboradores e terceirizados, em
produtividade e eficiência da performance para criar valor, além da promoção de iniciativas
sustentáveis para as comunidades e para o meio ambiente.
Destaca-se em 2015 o investimento de R$ 3,0 milhões, equivalente a 29,9% do total, no
desenvolvimento de tecnologias para a geração de energia sustentável.

Segurança
AES Tietê
Segurança é o valor número 1 do Grupo AES Brasil. Os programas de segurança da companhia são
baseados em diretrizes globais da AES Corp, na Política de Sustentabilidade da AES Brasil e no Sistema
de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (“SGSSO”), cujos requisitos estão de acordo com as
especificações da Occupational Health and Safety Assessment Series (“OHSAS”, sigla em inglês)
18.001:2007, uma norma internacional com foco na saúde e na segurança do trabalho. Em 2015, foi
realizada a auditoria de manutenção da certificação pela certificadora ABS Quality Evaluations.
Em 2015 a AES Tietê investiu R$ 1,3 milhão em segurança e deu continuidade a um conjunto de ações
que visam manter a melhoria dos índices de segurança. No ano, foi registrado um acidente com
colaborador próprio que gerou uma lesão de baixa significância. Com contratados, foram registrados
quatro acidentes, 75% a menos do que em 2014. Desde 2010, não são registradas fatalidades com
colaboradores próprios e contratados.
A Companhia também mantém comitês formais de segurança, todos com representação dos interesses
de 100% dos colaboradores. Mais informações sobre o tema podem ser conhecidas no Relatório de
Sustentabilidade da AES Tietê.
Segurança com a população
Durante as férias escolares, aumenta o número de frequentadores no entorno dos reservatórios das
usinas em busca de lazer, principalmente para nadar e pescar, atividades que apresentam riscos de
segurança. Nesses períodos, a AES Tietê realiza uma intensa campanha de segurança, com a veiculação
de mensagens de alerta em mídias locais, assim como ações focadas em informar e conscientizar a
população, como a distribuição de folhetos educativos. As usinas também ficam de portas abertas para
receber estudantes das escolas locais para visitas, durante as quais são informados sobre como realizar
atividades de lazer sem comprometer a segurança. Em 2015, 1.892 pessoas participaram de visitas às
usinas e eventos desenvolvidos pela AES Tietê. Nenhum acidente com a população é registrado desde
2009 nos reservatórios das usinas da companhia.

Gestão Ambiental
AES Tietê
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A AES Tietê conta com o Sistema de Gestão Ambiental (“SGA”), 100% certificado na norma ISO
14001:2004 desde 2011 que tem como principal foco de ação a prevenção, correção, mitigação e
controle de impactos ambientais. Em 2015, foi realizada a auditoria de manutenção, de forma
integrada com o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, pela certificadora ABS Quality
Evaluations. O resultado foi o de "zero não conformidade".
O SGA tem foco na prevenção, mitigação e controle de impactos ambientais negativos decorrentes das
operações. Para alcançar melhores resultados, são definidas metas e realizados investimentos na
padronização e na melhoria de processos operacionais das atividades com maiores riscos ao meio
ambiente. O sistema também contempla a gestão de fornecedores em aspectos ambientais e o
atendimento à legislação ambiental na cadeia de valor.
Os investimentos em proteção e gestão ambiental na AES Tietê totalizaram R$ 15,5 milhões em 2015.

ENGAJAMENTO DE PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO
Um dos compromissos da AES Brasil, no Planejamento Estratégico Sustentável 2015-2019, é promover
avanços no setor, educar a população para o consumo consciente e desenvolver colaboradores,
parceiros e comunidades.

Comunidades
Com o objetivo de promover a melhoria contínua da atuação social e de garantir o máximo alinhamento
com a estratégia de negócios e com a Política de Sustentabilidade, a relação e os compromissos da AES
Brasil com as comunidades são pautados pelo Sistema de Gestão de Responsabilidade Social Corporativa
(“SGRSC”), que atendem às normas e aos padrões externos aplicáveis aos negócios do Grupo AES no
Brasil, como ISO 26.000 e AA 1.000.
As iniciativas voltadas para as comunidades estão agrupadas em três pilares da Política de Investimento
Social Privado (alinhadas ao modelo de criação de valor da empresa fundamentado no Planejamento
Estratégico Sustentável da Companhia: (i) Educação, Cultura, Esporte e Saúde; (ii) Capacitação
Profissional Inclusiva; (iii) Influência Social. O sistema de avaliação é composto por indicadores de
gestão das atividades, de medição de impacto sobre o público atingido e de investimento por projeto,
além da realização de pesquisas de opinião junto aos beneficiados para colher as avaliações de
satisfação e de atendimento às expectativas de cada público.
Em 2015, foram investidos e destinados R$ 13,8 milhões, dos quais R$ 2,4 milhões com recursos
próprios e R$ 11,3 milhões com recursos incentivados. Mais informações sobre o tema podem ser
conhecidas no Relatório de Sustentabilidade da AES Tietê.

Reconhecimentos






Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa 2016: inclusão na carteira pelo 9º
ano consecutivo;
Prêmio Eloy Chaves 2015: medalha de ouro reconhecendo a Companhia como uma das
melhores empresas de energia elétrica de todo o Brasil na área de Saúde e Segurança do
Trabalho. - Somos a primeira empresa na América Latina a receber a certificação ISO 55001 em
Gestão de Ativos, no escopo Operação e manutenção de usinas hidrelétricas e pequenas
centrais hidrelétricas, incluindo gestão de reservatórios, processos de geração de energia e de
suporte.
Pelo quinto ano consecutivo, AES Tietê está entre as empresas mais éticas do país, no
reconhecimento Cadastro Empresa Pró-Ética, realizado pela Controladoria Geral da União
(CGU) e pelo Instituto Ethos.
Recebemos o título de Empresa Cidadã pela cidade de Mococa, pelos serviços que prestamos ao
município, e pelos projetos sociais e programas educativos como a Casa de Cultura e
Cidadania e o Programa Energia do Bem.

Além dos reconhecimentos individuais, a AES Tietê Energia contribuiu significativamente para
importantes reconhecimentos para o Grupo AES Brasil:
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Somos a 5ª empresa mais inovadora do Brasil, de acordo com o Prêmio Best Innovator,
promovido pela AT Kearney e Revista Época. O case sobre o uso de drones pela AES Tietê na
gestão de reservatórios foi destaque no reconhecimento.
Estamos entre as 100 empresas mais inovadoras do Brasil, de acordo com o jornal Valor
Econômico (41ª posição no ranking, na categoria Indústria).
Estamos entre as empresas-modelo no Guia Exame de Sustentabilidade 2015.
AES Brasil, AES Eletropaulo, AES Sul e AES Tietê foram reconhecidas pela Fundação Nacional da
Qualidade pela Qualidade da Gestão nos últimos dez anos.
AES Brasil foi destaque no critério Processos da 24ª edição do Prêmio Nacional da Qualidade.
A Revista Época Negócios elegeu a AES Brasil como a melhor empresa do setor elétrico na
categoria Práticas de Recursos Humanos. Além desta conquista, estamos em 2º lugar na
categoria Capacidade de Inovar.
Pela 5ª vez, somos a empresa que melhor se comunica com os jornalistas, na categoria Energia
Elétrica, de acordo com a revista Negócios da Comunicação.

GOVERNANÇA CORPORATIVA
A governança corporativa é o sistema pelo qual uma Companhia é controlada e monitorada e envolve as
práticas e os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, conselho fiscal e diretoria.
A adoção de boas práticas de governança é essencial para a gestão estratégica e eficiente do negócio.
Com foco na criação de valor para seus acionistas, a Companhia continuamente trabalha para
aprimorar suas práticas.
No âmbito interno, a AES Tietê Energia é administrada por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria. O Conselho de Administração é responsável pelo planejamento e pelas questões estratégicas
da empresa. Atualmente, o Conselho de Administração é composto por treze membros, sendo sete
membros efetivos e seis membros suplentes. Dentre os seus membros, cinco efetivos e respectivos
suplentes foram indicados pelo acionista controlador, um efetivo e respectivo suplente pela BNDES
Participações S.A. - BNDESPAR e um membro efetivo é independente. O mandato dos atuais membros
do Conselho de Administração se encerrará na data da realização da Assembleia Geral que examinará
as contas da administração da Companhia referente ao exercício social que findará em 31 de dezembro
de 2017.
A Diretoria é composta por 6 membros, incluindo o Diretor Presidente. Os membros da Diretoria
Executiva desempenham suas funções de acordo com o objeto social da Companhia, conduzindo os
negócios e operações com estrita observância das disposições do Estatuto Social, das decisões das
Assembleias Gerais de Acionistas e do Conselho de Administração.
Atualmente, a Companhia possui um Conselho Fiscal, que tem como principal função fiscalizar os atos
dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Além disto, o
Conselho Fiscal também é responsável por analisar trimestralmente o balancete e as demonstrações
contábeis elaboradas pela Companhia, opinar sobre o relatório anual da administração e as propostas
dos órgãos da administração a serem submetidos em assembleia geral. O Conselho Fiscal da Companhia
é atualmente composto por cinco membros efetivos e respectivos suplentes, dos quais: dois efetivos e
respectivos suplentes foram indicados pelo acionista controlador, um efetivo e respectivo suplente foi
indicado pela BNDESPAR e dois efetivos e respectivos suplentes foram indicados pelos acionistas
minoritários preferencialistas e ordinaristas da Companhia.
Além de ter sua gestão administrativa fiscalizada pelo Conselho Fiscal, para atendimento à Lei
Sarbanes-Oxley, a AES Tietê Energia avalia anualmente seu ambiente de controles internos com o
objetivo de assegurar a preparação de demonstrações financeiras livres de distorções relevantes.

Mercado de Capitais
Até 31 de dezembro de 2015, antes da efetivação da Restruturação Societária, as ações da AES Tietê
eram negociadas no mercado tradicional da BM&FBovespa sob os códigos GETI3 (ordinárias) e GETI4
(preferenciais). A Companhia também possuía ADRs Nível I negociadas no mercado de balcão norteamericano sob os códigos AESAY (ordinárias) e AESYY (preferenciais).
Ao longo de 2015 foram realizados 1.233.234,15 negócios, sendo 858.553 envolvendo ações
preferenciais (42,1% acima do total das ações preferenciais negociadas em 2014), e 419.985
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negociações com ações ordinárias da Companhia (65% acima do total registrado em 2014). Em 31 de
dezembro de 2015, o valor de mercado da AES Tietê era de R$ 5,5 milhões.
A partir do dia 04 de janeiro de 2016, como resultado da Reestruturação Societária, a Companhia
passou a negociar units (certificados de depósito de ações). Cada unit representa uma ação ordinária e
quatro ações preferenciais de emissão da Companhia.
Com a reestruturação, a Companhia migrou para o Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa.
AES Tietê x Ibovespa x IEE1 x TSR2
BASE 100
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ago-15
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out-15
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1 – Índice de Energia Elétrica
2 – Total Shareholder Return – Retorno total ao acionista
(Considera a variação das cotações e os dividendos declarados no período)

Auditoria Independente
AES Tietê
Ao longo do exercício de 2015, a AES Tietê utilizou os serviços de auditoria independente da Ernst &
Young Auditores Independentes S.S ("EY") para a realização de outros trabalhos de auditoria e
consultoria, em adição à auditoria das demonstrações contábeis, auditoria para fins de consolidação
pela controladora indireta The AES Corporation, sediada nos Estados Unidos da América e revisão
especial das Informações Trimestrais (“ITRs”) relativas a 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro
daquele mesmo exercício (conjuntamente denominados serviços de auditoria externa). Os detalhes dos
contratos encontram-se abaixo:
(i) Natureza do serviço: Auditoria de procedimentos previamente acordados do Relatório de
Controle Patrimonial (“RCP”) de acordo com a NBC-TSC-4400 - Trabalhos de Procedimentos
Previamente Acordados sobre Informações Contábeis e procedimentos estabelecidos pela
ANEEL. Data da contratação: 01 de abril de 2015;
(ii) Natureza do serviço: Emissão das Cartas de Conforto relacionadas à emissão de debêntures.
Data da contratação: 19 de outubro de 2015;
(iii) Natureza do serviço: Procedimento de leitura e revisão de memorando PPM - Private Placement
Memorandum, referente ao processo de Private Placement no mercado americano. Data da
contratação: 20 de outubro de 2015.
O valor total dos serviços descritos acima soma R$ 546.300,00 (quinhentos e quarenta e seis mil e
trezentos reais) e equivale a 64% do total dos honorários relativos aos serviços de auditoria externa.
Todos os serviços descritos acima possuem prazo de contratação inferior a um ano.
A Administração da Companhia, assim como seus auditores independentes, entende que os serviços
mencionados acima são caracterizados como serviços relacionados à auditoria e, por consequência, não
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afetam a independência e objetividade da EY, necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria de
acordo com as regras vigentes no Brasil.
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.

Companhia Brasiliana (atual AES Tietê Energia S.A.)
Ao longo do exercício de 2014, a Brasiliana utilizou os serviços de auditoria independente da Ernst &
Young Auditores Independentes S.S ("EY") para a realização de outros trabalhos de auditoria e
consultoria, em adição à auditoria das demonstrações contábeis, auditoria para fins de consolidação
pela controladora indireta The AES Corporation, sediada nos Estados Unidos da América e revisão
especial das Informações Trimestrais (“ITRs”) relativas a 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro
daquele mesmo exercício (conjuntamente denominados serviços de auditoria externa). Os detalhes dos
contratos encontram-se abaixo:
(i) Natureza do serviço: auditoria para o período findo em 30 de junho de 2015, para fins de
emissão de laudo a valor contábil para reestruturação da Companhia. Data da contratação: 7
de agosto de 2015
O valor total do serviço descrito acima soma R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) e é
superior em 14% do total dos honorários relativos aos serviços de auditoria externa. O serviço descrito
acima possui prazo de contratação inferior a um ano.
A Administração da Companhia, assim como seus auditores independentes, entende que os serviços
mencionados acima são caracterizados como serviços relacionados à auditoria e, por consequência, não
afetam a independência e objetividade da EY, necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria de
acordo com as regras vigentes no Brasil.
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, 23 de fevereiro de 2016.

Informações Suplementares – AES Tietê
São apresentados a seguir os demonstrativos contábeis da AES Tietê relativos aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2015 e 2014, antes de sua incorporação pela Companhia. Os demonstrativos
apresentados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 já refletem a incorporação da AES
Brazilian Energy Holdings e da AES Rio PCH.
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Demonstrações do valor adicionado da AES Tietê referente aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015 e 2014

1. RECEITAS
Receita bruta de venda de energia
Outras receitas operacionais
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Materiais
Outros custos operacionais
Custo da energia comprada e transmissão
Serviços de terceiros
3. VALOR ADICIONADO BRUTO
4. RETENÇÕES
Depreciação e amortização
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE
6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Receitas financeiras
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Empregados (Colaboradores)
Salários e encargos
Honorários da diretoria
Participacão dos trabalhadores nos lucros e resultados
Previdência privada
FGTS
Outros
Tributos (Governo)
Federais
Imposto de renda e contribuição social
Cofins
Pis
INSS
Encargos sociais - Outros
Estaduais
ICMS
Outros
Municipais
IPTU
ISS
Encargos setoriais
Pesquisa e desenvolvimento
Taxa de fiscalização - ANEEL
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
Remuneração do capital de terceiros
Juros
Aluguéis
Remuneração do capital próprio
Prejuízo líquido do exercício
Dividendos e juros sobre capital próprio

2015

2014

2.779.246
2.778.977
269
(1.177.421)
(6.693)
(33.108)
(1.057.727)
(79.893)
1.601.825
(169.564)
(169.564)
1.432.261
57.248
57.248
1.489.509

3.430.956
3.429.720
1.236
(2.286.320)
(5.491)
(25.244)
(2.169.518)
(86.067)
1.144.636
(167.515)
(167.515)
977.121
43.006
43.006
1.020.127

1.489.509
71.335
54.060
3.153
8.277
2.577
3.268
487.394
408.007
359.936
28.493
6.155
9.486
3.937
2.356
2.171
185
18
12
6
77.013
26.258
6.155
44.600
204.443
203.359
1.084
726.337
531.977
194.360

1.020.127
65.536
51.619
8.136
2.651
3.130
382.599
302.487
222.415
55.571
12.035
9.087
3.379
1.957
1.880
77
16
11
5
78.139
32.050
5.004
41.085
122.648
121.618
1.030
449.344
(82.927)
532.271
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BALANÇOS
PATRIMONIAIS
LEVANTADOS
EM 31 DE
2015 Eem
31 31
DE de
DEZEMBRO
DE de
2014
Balanço
patrimonial
da AES
Tietê referente
aosDEZEMBRO
exercíciosDE
findos
dezembro
2015 e
(Em
milhares
de
reais
R$)
2014
ATIVO

2015

2014

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Investimentos de curto prazo
Consumidores e revendedores
Imposto de renda e contribuição social compensáveis
Outros tributos compensáveis
Devedores diversos
Contas a receber de partes relacionadas
Previdência privada - Ativo de benefício definido
Outros créditos
Despesas pagas antecipadamente
TOTAL ATIVO CIRCULANTE

558
738.781
27.697
10.020
113.731
522
271.814
207
1.540
588

533
500.891
34.088
10.774
64.291
626
296.028
28.437
2.231

1.165.458

937.899

NÃO CIRCULANTE
Consumidores e revendedores
Outros tributos compensáveis
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Outros créditos
Imobilizado, líquido
Intangível
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

13.075
789
179.860
37.008
43
3.145.358
75.265

791
79.852
4.040
51
3.148.769
79.048

3.451.398

3.312.551

TOTAL DO ATIVO

4.616.856

4.250.450

17

Balanço patrimonial da AES Tietê referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e
2014

PASSIVO

2015

2014

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Arrendamento financeiro
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
Provisões para processos judiciais e outros
Pesquisa e desenvolvimento
Outras obrigações
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Debêntures
Arrendamento financeiro
Tributos e contribuições sociais diferidos
Provisões para processos judiciais e outros
Pesquisa e desenvolvimento
Obrigações estimadas
Outras obrigações
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

350.676
160.283
314
300.700
11.868
1.396
18.310
1.126
14.090
10.014
10.324

486.074
501.019
325.309
248
143.294
9.661
2.119
16.552
1.019
15.971
8.171
7.439

879.101

1.516.876

1.230.570
491
473.166
76.823
9.591
236
3.557

796.084
359
509.718
53.175
9.458
186
106

1.794.434

1.369.086

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social subscrito e integralizado
Reserva de capital
Reservas de lucro
Ajustes de avaliação patrimonial
Outros resultados abrangentes (ajuste de avaliação atuarial)
Lucros (Prejuízos) acumulados
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.943.321

1.364.488

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.616.856

4.250.450

207.227
362.966
17.905
920.607
2.500
432.116

207.227
254.172
983.786
2.230
(82.927)
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Demonstrações do resultado da AES Tietê referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2015 e 2014

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTOS OPERACIONAIS
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos do uso do sistema de transmissão e conexão
Taxa de fiscalização
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
Custo de Operação
Pessoal e administradores
Entidade de previdência privada
Serviços de terceiros
Material
Provisão para processos judiciais e outros, líquida
Provisão para redução ao provável valor de recuperação dos ativos
Depreciação e amortização
Outras receitas e custos
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS
RESULTADO DO SERVIÇO (LUCRO BRUTO)
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais, líquidas
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS
Contribuição social
Imposto de renda
Contribuição social diferida
Imposto de renda diferido
TOTAL DOS TRIBUTOS
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2015

2014

2.625.821

3.205.007

(852.506)
(114.879)
(6.155)

(1.946.683)
(98.427)
(5.004)

(44.600)

(41.085)

(82.181)
(2.577)
(79.893)
(6.693)
(1.654)
(3.000)
(169.564)
(29.735)
(1.393.437)

(75.351)
(2.651)
(86.067)
(5.491)
(489)
(167.515)
(25.873)
(2.454.636)

1.232.384
57.248
(186.802)
(16.557)
(146.111)
1.086.273
(105.990)
(281.993)
7.505
20.542
(359.936)
726.337

750.371
43.006
(118.466)
(3.152)
(78.612)
671.759
(67.516)
(177.736)
6.150
16.687
(222.415)
449.344
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Demonstrações dos fluxos de caixa da AES Tietê referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015 e 2014
2015

2014

Atividades operacionais :
Lucro líquido do exercício

726.337

449.344

169.564

167.515

2.690

2.690

22.763
1.943

6.048
489

Custo de empréstimos (encargos de dívidas)
Fundo de pensão/Plano de assistência - Deliberação CVM 695

195.316
1.758

130.587
1.716

Receita aplicação financeira em investimento curto prazo
Baixa de bens do ativo
Provisão para redução ao provável valor de recuperação dos ativos

(44.527)
129
3.000

(37.129)
-

(1.634)
-

(241)
-

(28.047)
143

(22.837)
89

(6.684)

16.643

9.441
(49.439)

4.871
(49.326)

Devedores diversos
Contas a receber de partes relacionadas

104
24.214

(137)
(67.674)

Despesas pagas antecipadamente
Outros créditos

1.644
26.812

(152)
(26.985)

(135.399)
377.390

381.243
237.693

Despesas (Receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa
Depreciação e amortização
Amortização do uso do bem público
Variações monetárias e cambiais
Provisão para processos judiciais e outros, líquida

Ganho na alienação de bens do ativo imobilizado
Resultado de equivalência patrimonial
Tributos e contribuições sociais diferidos
Ações e opções de ações outorgadas
Variações nos ativos e passivos:
Consumidores e revendedores
Imposto de renda e contribuição social compensáveis
Outros tributos compensáveis

Fornecedores
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Outros tributos a pagar
Pagamento de processos judiciais e outros

2.207
(1.708)

14.594
(4.299)

Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações estimadas
Pesquisa e desenvolvimento
Outras obrigações
Juros resgatados de investimentos de curto prazo

107
1.808
(114)
6.338
36.789

73
724
4.024
(3.715)
35.975

Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada
(1.556)
1.341.389

(1.057)
1.240.766

Juros pagos (encargos de dívidas)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social

(196.118)
(228.306)

(122.914)
(492.659)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

916.965

625.193

Atividades de investimentos:
Aquisições de ativo imobilizado e intangível

(167.729)

(184.546)

Aplicações em investimento de curto prazo
Resgates de investimento de curto prazo
Aplicações/Resgates de cauções e depósitos vinculados

(2.742.665)
2.512.144
(32.020)

(2.697.466)
2.539.415
2.709

Recebimento de venda de ativo imobilizado
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos

1.634
(428.636)

241
(339.647)

Ingressos de novos empréstimos e debêntures
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos

594.000
(257.291)

800.000
(888.508)

Imposto de renda sobre juros sobre capital próprio
Pagamento de empréstimos e debêntures (principal)

(800.060)

(3.107)
(299.970)

(24.628)
(325)

(1.578)
(270)

Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos

(488.304)

(393.433)

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa :
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa

25
533

(107.887)
108.420

Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

558

Atividades de financiamentos :

Custo de empréstimos
Pagamento de obrigações por arrendamento financeiro

533
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Balanço Social
AES Tietê
Balanço Social Anual / 2015
Em presa: AES Tietê S.A.
1 - Base de Cálculo
2015 Valor (Mil reais)
2014 Valor (Mil reais)
Receita líquida (RL)
2.625.821
3.205.007
Resultado operacional (RO)
1.232.384
750.371
Folha de pagamento bruta (FPB)
82.181
75.351
2 - Indicadores Sociais Internos
Valor ( m il) % sobre FPB % sobre RL
Valor ( m il) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação
3.976
4,84%
0,15%
3.572
4,74%
0,11%
Encargos sociais compulsórios
16.691
20,31%
0,64%
15.596
20,70%
0,49%
Previdência privada
2.577
3,14%
0,10%
2.651
3,52%
0,08%
Saúde
3.045
3,71%
0,12%
3.534
4,69%
0,11%
Segurança e saúde no trabalho
1.254
1,53%
0,05%
1.169
1,55%
0,04%
Educação
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Cultura
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional
904
1,10%
0,03%
804
1,07%
0,03%
Creches ou auxílio-creche
60
0,07%
0,00%
56
0,07%
0,00%
Participação nos lucros ou resultados
8.277
10,07%
0,32%
8.136
10,80%
0,25%
Outros
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Total - Indicadores sociais internos
36.784
44,76%
1,40%
35.518
47,14%
1,11%
3 - Indicadores Sociais Externos
Valor ( m il)
% sobre RO % sobre RL
Valor ( m il)
% sobre RO % sobre RL
Educação
1.719
0,14%
0,07%
1.373
0,18%
0,04%
Cultura
8.027
0,65%
0,31%
6.359
0,85%
0,20%
Saúde e saneamento
2.476
0,20%
0,09%
1.795
0,24%
0,06%
Esporte
1.476
0,12%
0,06%
1.190
0,16%
0,04%
Combate à fome e segurança alimentar
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0,00%
Outros
69
0,01%
0,00%
82
0,01%
0,00%
Total das contribuições para a sociedade
13.766
1,12%
0,52%
10.800
1,44%
0,34%
Tributos (excluídos encargos sociais)
362.310
29,40%
13,80%
224.388
29,90%
7,00%
Total - Indicadores sociais externos
376.076
30,52%
14,32%
235.188
31,34%
7,34%
4 - Indicadores Am bientais
Valor ( m il)
% sobre RO
0
Valor ( m il)
% sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa
12.371
1,00%
0,47%
12.412
1,65%
0,39%
Investimentos em programas e/ou projetos externos
3.133
0,25%
0,12%
2.321
0,31%
0,07%
Total dos investim entos em m eio am biente
15.504
1,26%
0,59%
14.733
1,96%
0,46%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos,
( ) não po ssui metas ( ) cumpre de 51a 75%
( ) não po ssui metas ( ) cumpre de 51a 75%
o consumo em geral na produção/ operação e aumentar a eficácia na ( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100%
( ) cumpre de 0 a 50% (X) cumpre de 76 a 100%
utilização de recursos naturais, a empresa
5 - Indicadores do Corpo Funcional
2015
2014
Nº de empregados(as) ao final do período
350
343
Nº de admissões durante o período
29
27
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
1.159
1.144
Nº de estagiários(as)
2
5
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
110
103
Nº de mulheres que trabalham na empresa
65
59
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
20%
17%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
27
26
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
4%
4%
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais
9
9
6 - Inform ações relevantes quanto ao exercício da cidadania
2015 Valor (Mil reais)
2014 Valor (Mil reais)
em presarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
28,51
23,21
Número total de acidentes de trabalho
1
0
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram
( ) direção
( X ) direção e
( ) to do s(as)
( ) direção
( X ) direção e
( ) to do s(as)
gerências
empregado
s(as)
gerências
empregado s(as)
definidos por:
Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho
( X ) direção e
( ) to do s(as)
( ) to do s(as) +
( X ) direção e
( ) to do s(as)
( ) to do s(as) +
gerências
empregado s(as)
Cipa
gerências
empregado s(as)
Cipa
foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à
( ) não se
( ) segue as
( X ) incentiva e
( ) não se
( ) seguirá as
( X ) incentiva e
envo lve
no rmas da OIT
segue a OIT
envo lverá
no rmas da OIT
segue a OIT
representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:
( ) direção

A previdência privada contempla:
( ) direção

A participação dos lucros ou resultados contempla:
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:
Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho
voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
7 - Outras Inform ações

( ) não são
co nsiderado s

( ) direção e
( X ) to do s(as)
gerências
empregado s(as)
( ) direção e
( X ) to do s(as)
gerências
empregado s(as)
( ) são sugerido s ( X ) são exigido s

( ) não se
envo lve

( ) apó ia

na empresa 0

no P ro co n 0

na empresa 0 %

no P ro co n 0 %

( X ) o rganiza e
incentiva
na Justiça

na Justiça 0 %

1.489.509
32,7% go verno
48,8% acio nistas

0

( ) direção

( ) direção e
gerências
( ) direção e
gerências
( ) serão
sugerido s

( X ) to do s(as)
empregado s(as)
( X ) to do s(as)
empregado s(as)
( X ) são exigido s

( ) não se
envo lverá

( ) apo iará

( X ) o rganiza e
incentiva

na empresa 0

no P ro co n 0

na empresa 0 %

no P ro co n 0 %

( ) direção
( ) não serão
co nsiderado s

na Justiça

0

na Justiça 0 %

1.020.127
4,8% co labo rado res(as)
13,7 % terceiro s

37,5% go verno
44,1% acio nistas

6,4% co labo rado res(as)
12,0 % terceiro s
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