São Paulo, 26 de abril de 2010.
Aos Srs.
Acionistas da AES Tietê S.A.
REF: Propostas da Diretoria da AES Tietê S.A. para a Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária, prevista para realizar-se em 30 de abril de 2010.
Prezados Senhores:
A Diretoria da AES Tietê S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) submete à
apreciação de V. Sas. a consolidação das propostas para a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária (“Assembleia Geral”), prevista para realizar-se em 30 de
abril de 2010, observadas a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a Instrução CVM n.º 481, de 17 de
dezembro de 2009 (“IN CVM 481/09”) e as disposições constantes do estatuto social
da Companhia (“Proposta”):
1.
Destinação dos Resultados da Companhia, relativos ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 20091.
A Diretoria da Companhia submete à apreciação de V. Sas. Proposta de
Destinação dos Resultados, face à apuração do lucro líquido no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2009 no montante total a destinar de R$780.235.676,58
(setecentos e oitenta milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis
reais e cinqüenta e oito centavos), correspondente a R$1,952381863 por ação
ordinária e R$2,147620049 preferencial, da seguinte forma:
1.1

Valores a serem distribuídos

Tendo em vista que a Companhia possui saldo de reserva legal no montante
equivalente a 20% do seu capital social, nos termos do artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações, propõe-se a distribuição de lucros no valor total de
R$780.235.676,58 (setecentos e oitenta milhões, duzentos e trinta e cinco mil,
seiscentos e setenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos), equivalente a 100% do
lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, correspondendo a
R$1,952381863 por ação ordinária e R$2,147620049 por ação preferencial.

A Proposta de Destinação dos Resultados da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2009, elaborada de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a IN CVM 481/09 e as disposições constantes do
estatuto social da Companhia, foi disponibilizada aos acionistas em 17 de março de 2010.

Para fins de comparação, os dividendos declarados e os juros sobre capital
próprio pagos com base no resultado da Companhia apurado no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2008, totalizaram a importância de R$692.462.267,37
(seiscentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e
sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), equivalente a 100% do lucro líquido do
exercício, correspondente a R$1,732746671 por ação ordinária e R$1,906021338 por
ação preferencial.
Os dividendos declarados e os juros sobre capital próprio pagos com base no
resultado da Companhia apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de
2007, por sua vez, totalizaram a importância de R$609.419.595,22 (seiscentos e nove
milhões, quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e
dois centavos), equivalente a 100% do lucro líquido do exercício, correspondente a
R$0,006099797 por ação ordinária e R$0,006709776 por ação preferencial.
Descontados os valores já declarados como dividendos intermediários e/ou
juros sobre capital próprio, o valor total a ser declarado como dividendo na Assembleia
Ordinária da Companhia, a realizar-se em 30 de abril de 2010 e pagos até 19 de maio
de 2010 aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 30 de abril
de 2010, é de R$113.653.330,10 (cento e treze milhões, seiscentos e cinqüenta e três
mil, trezentos e trinta reais e dez centavos), equivalente a R$0,284394455 para cada
ação ordinária e R$0,312833901 para cada ação preferencial.
Os valores declarados como dividendos não estarão sujeitos à atualização
monetária ou remuneração entre a data de declaração e de efetivo pagamento.
1.2.

Valores declarados ao longo do exercício social de 2009

Durante o exercício social de 2009, foram declarados os seguintes proventos:
(i) R$635.894.234,26 (seiscentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e noventa
e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), como
dividendos intermediários deliberados e aprovados da seguinte forma:
(a) R$215.294.894,72 (duzentos e quinze milhões, duzentos e noventa
e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e dois
centavos), equivalente a R$0,538731899 para cada ação ordinária e
R$0,592605089 para cada ação preferencial, em Reunião do Conselho
de Administração realizada em 14 de maio de 2009 “ad referendum” da
Assembleia Geral, pagos em 29 de maio de 2009 aos acionistas
titulares de ações da Companhia na data-base de 14 de maio de 2009;

(b) R$199.199.138,75 (cento e noventa e nove milhões, cento e noventa
e nove mil, cento e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos),
equivalente a R$0,498455527 para cada ação ordinária e
R$0,548301080 para cada ação preferencial, em Reunião do Conselho
de Administração realizada em 13 de agosto de 2009 “ad referendum”
da Assembleia Geral, pagos em 15 de setembro de 2009 aos acionistas
titulares de ações da Companhia na data-base de 13 de agosto de
2009;
(c) R$221.400.200,79 (duzentos e vinte e um milhões, quatrocentos
mil, duzentos reais e setenta e nove centavos), equivalente a
R$0,554009192 para cada ação ordinária e R$0,609410111 para cada
ação preferencial, em Reunião do Conselho de Administração realizada
em 12 de novembro de 2009 “ad referendum” da Assembleia Geral,
pagos em 10 de dezembro de 2009 aos acionistas titulares de ações da
Companhia na data-base de 12 de novembro de 2009;
(ii) R$30.688.112,22 (trinta milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e
doze reais e vinte e dois centavos), equivalente a R$0,076790790 para cada
ação ordinária e R$0,084469869 para cada ação preferencial, como juros
sobre o capital próprio, não imputáveis ao dividendo obrigatório, deliberados e
aprovados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de
dezembro de 2009 “ad referendum” da Assembleia Geral, a serem pagos até
19 de maio de 2010. O valor dos juros sobre o capital próprio não estará sujeito
a qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data
de sua aprovação pelo Conselho de Administração, em 15 de dezembro de
2009, e o seu efetivo pagamento aos acionistas titulares de ações da
Companhia;
1.3.
Análise comparativa dos proventos distribuídos nos últimos 04
(quatro) exercícios
O quadro abaixo compara o lucro líquido dos exercícios anteriores e os valores
distribuídos:
Valores por ação ordinária e preferencial de emissão da AES Tietê S.A.
(Expresso em R$)
Exercício Social

2009

2008

2007

2006

Ordinárias nominativas

197.461.211

197.461.211

49.365.302.940

49.365.302.940

Preferenciais nominativas

183.792.282

183.792.282

45.948.070.397

45.948.070.397

Quantidade de ações em
circulação:

Total de ações

381.253.493

381.253.493

95.313.373.337

95.313.373.337

Ordinária

2,046501057

1,816277831

0,006390601

0,006443248

Preferencial

2,046501057

1,816277831

0,006390601

0,006443248

Ordinária

1,591196618

1,237731527

0,004440687

0,004121296

Preferencial

1,750316279

1,361504680

0,004884756

0,004533425

Ordinária

0,076790790

0,078358940

0,000303355

0,000372767

Preferencial

0,084469869

0,086194834

0,000333691

0,000410044

Ordinária

0,284394455

0,416656204

0,001355755

0,001652859

Preferencial

0,312833901

0,458321824

0,001491330

0,001818145

Lucro líquido do exercício
por ação:

Dividendos distribuídos
por ação:

Juros sobre o capital
próprio distribuídos por
ação:

Dividendos propostos por
ação:

1.4.

Reserva legal

O saldo da reserva legal da Companhia, no valor de R$41.445.407,76
(quarenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sete
reais e setenta e seis centavos), corresponde a 20% do capital social, ficando a
Companhia desobrigada de destinar parcela dos lucros à formação desta reserva, nos
termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações.
1.5.

Dividendo Obrigatório

De acordo com o artigo 35, inciso I, alínea b do Estatuto Social da Companhia,
o dividendo obrigatório devido aos acionistas equivale a 25% (vinte e cinco por cento)
do lucro líquido do exercício apurado pela Companhia, ajustado na forma do artigo 202
da Lei das Sociedades por Ações.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, o dividendo
obrigatório corresponde ao montante de R$195.058.919,15 (cento e noventa e cinco
milhões, cinqüenta e oito mil, novecentos e dezenove reais e quinze centavos), sendo
R$0,488095466 por ação ordinária e R$0,536905012 por ação preferencial.

A Companhia já distribuiu ao longo do exercício social de 2009 dividendos
intermediários em montante superior ao dividendo obrigatório. Como tais valores, nos
termos do Estatuto Social da Companhia, foram imputados ao dividendo obrigatório,
este foi integralmente pago aos acionistas da Companhia, conforme quadro abaixo:
Descrição
(+) Lucro Líquido do Exercício 2009 –
(- ) Constituição de Reserva Legal 5%
(=) Lucro a Distribuir

Valores em Reais – R$
780.235.676,58
780.235.676,58

Dividendos Intermediários Distribuídos
Juros sobre Capital Próprio Declarados
Dividendos Complementares Propostos

635.894.234.26
30.688.112,22
113.653.330,10
780.235.676,58

2.
Comentários dos administradores sobre a situação financeira da
Companhia, nos termos do Artigo 9º da IN CVM 481/092.
Em complemento: (i) ao relatório da administração sobre os negócios sociais e
os principais fatos administrativos do exercício findo; (ii) à cópia das demonstrações
financeiras; (iii) ao parecer dos auditores independentes; (iv) ao parecer do conselho
fiscal; (v) ao formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; e (vi) à
proposta de destinação dos resultados, disponibilizamos aos Acionistas os
comentários sobre a situação financeira da Companhia, conforme informações
indicadas no item 10 do Formulário de Referência, no Anexo I da presente
Proposta.
3.

Eleição de membros do Conselho de Administração

Tendo em vista a renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração apresentada pelo Sr. Andrés Ricardo Gluski Weilert, bem como a
renúncia apresentada por seu respectivo suplente, Sr. Sergio Ladeira Furquim
Werneck Filho, ambas datadas do dia 14 de abril de 2010, a Diretoria propõe a
indicação pelos acionistas controladores dos membros referidos a seguir para
completar o mandato atual a se encerrar na data da realização da Assembleia Geral
Ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarão acerca das demonstrações
financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2010:

2
O comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia foi elaborado de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações, a IN CVM 481/09 e as disposições constantes do estatuto social da Companhia, tendo sido
disponibilizado aos acionistas em 13 de abril de 2010.

Conselheiro Efetivo
Fernando Agustin Pujals

Conselheiro Suplente
Rinaldo Pecchio Junior

Nos termos do artigo 10 da IN CVM 481/09, disponibilizamos aos
Acionistas as informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de
Referência no Anexo II da presente Proposta.
4.

Eleição de membros do Conselho Fiscal

Tendo em vista o término do mandato do Conselho Fiscal da Companhia, a
Diretoria propõe a eleição dos seguintes membros como representantes do acionista
controlador para o mandato a se encerrar na data da realização da Assembleia Geral
Ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarão acerca das demonstrações
financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2010:
Conselheiros Efetivos
Ricardo Berer
Kurt Janos Toth
Mauro Thomaz de Oliveira Gomes

Conselheiros Suplentes
Luiz Ferreira Xavier Borges
Sebastião Bergamini Junior
Roberto Lamb

Nos termos do artigo 10 da IN CVM 481/09, disponibilizamos aos
Acionistas as informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de
Referência no Anexo II da presente Proposta.
5. Remuneração global dos membros da Administração da AES Tietê para o
exercício social de 2010:
Tendo em vista que a Assembleia Geral deliberará sobre a fixação da
remuneração global dos administradores da Companhia, a Diretoria, após atualizar
sua pesquisa sobre os valores praticados no mercado para remunerar executivos que
integram conselhos de administração e diretorias de companhias abertas, propõe a
fixação da remuneração global dos Administradores para o exercício social de 2010
em R$ 7.895.452,00 (sete milhões, oitocentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e
cinqüenta e dois reais).
Ainda, a Diretoria propõe que os membros titulares do Conselho de
Administração percebam uma remuneração fixa mensal, independente da quantidade
de reuniões que se realizarem no mês de competência (“Honorários Mensais”). No
caso de ausência de conselheiro de administração titular em uma reunião, o mesmo
perceberá 50% (cinqüenta por cento) dos Honorários Mensais e, em caso de
comparecimento de conselheiro de administração suplente a qualquer reunião, em

substituição ao seu efetivo, o conselheiro de administração suplente perceberá 50%
(cinqüenta por cento) dos Honorários Mensais. Os conselheiros de administração
efetivos e suplentes serão reembolsados pelas despesas que incorrerem no
desempenho de suas funções.
Nos termos do artigo 12, II, da IN CVM 481/09, disponibilizamos aos
Acionistas as informações indicadas no item 13 do Formulário de Referência no
Anexo III da presente Proposta.
6. Remuneração dos membros do Conselho Fiscal da AES Tietê para o exercício
social de 2010:
Tendo em vista que a Assembleia Geral deliberará sobre a fixação da
remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, a Diretoria da
Companhia propõe que para o exercício social de 2010 os membros titulares do
Conselho Fiscal percebam uma remuneração fixa mensal no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais), independente da quantidade de reuniões que se realizarem no mês de
competência (“Honorários Mensais”). No caso de ausência de conselheiro fiscal titular
em uma reunião, o mesmo perceberá 50% (cinqüenta por cento) dos Honorários
Mensais e, em caso de comparecimento de conselheiro fiscal suplente a qualquer
reunião, em substituição ao seu efetivo, o conselheiro fiscal suplente perceberá 50%
(cinqüenta por cento) dos Honorários Mensais. Os conselheiros fiscais efetivos e
suplentes serão reembolsados pelas despesas que incorrerem no desempenho de
suas funções.
7. Ratificação da remuneração global paga aos membros da Administração da
AES Tietê para o exercício social de 2009:
Ademais, a Diretoria propõe a ratificação da remuneração global paga à
administração no exercício social de 2009 no valor total de R$ 3.589.488,00 (três
milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais). .

Britaldo Pedrosa Soares
Diretor Presidente

Rinaldo Pecchio Junior
Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores

ANEXO I

Informações indicadas no item 10 do Formulário de Referência “Comentários dos
diretores”

10.

Comentários dos Diretores

Os comentários às análises e as opiniões expressas nas análises deste item 10 são de autoria dos diretores da
Companhia. As informações financeiras apresentadas nesta seção foram extraídas das demonstrações financeiras
consolidadas da Companhia.
10.1. Comentários dos Diretores sobre
a.

condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que apresentou atualmente (e também apresentou nos três últimos exercícios), condições
financeiras e patrimoniais suficientes para desenvolver as atividades do negócio da Companhia, assim como cumprir
suas obrigações de curto, médio e longo prazo.
b.
estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando: (i)
hipóteses de resgate; (ii) fórmula de cálculo do valor de resgate
Os diretores entendem que a atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação dívida liquida sobre
patrimônio líquido, apresenta hoje níveis conservadores de alavancagem.
O patrimônio líquido da Companhia não sofreu alteração nos últimos 3 exercícios sociais, apresentando R$501,0
milhões em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009. Esta estabilidade se dá em decorrência da distribuição da
totalidade do lucro líquido da Companhia nos últimos anos na forma de dividendos e juros sobre capital próprio.
A dívida líquida da Companhia ao final dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 era de R$660,9 milhões, R$375,4 milhões
e R$354,4 milhões respectivamente. Na comparação 2008 versus 2007, a variação é explicada principalmente pelo
aumento das disponibilidades em 2008 em R$201,8 milhões, enquanto que a variação de 2009 versus 2008, é
explicada, principalmente, pela combinação da (i) redução da dívida bruta em R$246,5 milhões, e (ii) da redução das
disponibilidades em R$225,5 milhões.
A Companhia possuia uma relação entre dívida líquida e EBITDA de 0,3 vezes em 31 de dezembro de 2009.
Com relação à possibilidade de resgate de ações, a Companhia afirma não existir intenção para realização de tal
evento e, mesmo que houvesse, deveria ser devidamente aprovada pela ANEEL.
c.

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Em 31 de dezembro de 2009, o EBITDA da Companhia, acumulado nos últimos 12 meses em base consolidada, foi de
R$1.260,5 milhões e as despesas de juros com os empréstimos foi de R$107,5 milhões. Dessa forma, o EBITDA
apresentou índice de cobertura de 11,7 vezes em relação às despesas de juros com empréstimos no período. O saldo
da dívida financeira em 31 de dezembro de 2009 era de R$969,0 milhões e as disponibilidades eram de R$614,6
milhões, logo a dívida líquida da Companhia nesta data era 0,3 vezes seu EBITDA.
O EBITDA da Companhia em base consolidada, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, foi de
R$1.254,3 milhões e as despesas de juros com os empréstimos no mesmo período foi de R$120,2 milhões. Dessa
forma, o EBITDA de 2008 apresentou índice de cobertura de 10,4 vezes em relação às despesas de juros com
empréstimos no exercício. O saldo da dívida financeira em 31 de dezembro de 2008, era de R$1.215,5 milhões, e as
disponibilidades eram de R$840,1 milhões, logo a dívida líquida nesta data era 0,3 vezes o EBITDA.
O EBITDA da Companhia em base consolidada, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, foi de
R$1.098,8 milhões, e as despesas de juros com os empréstimos no serviço da dívida da Companhia, considerando-se
pagamento de juros e comissões, no mesmo período foi de R$127,3 milhões. Dessa forma, o EBITDA de 2007
apresentou índice de cobertura de 8,6 vezes em relação às despesas de juros com os empréstimos no exercício. O
saldo da dívida financeira, em 31 de dezembro de 2007, era de R$1.299,2 milhões, e as disponibilidades eram de
R$638,3 milhões, logo a dívida líquida nesta data era 0,6 vezes o EBITDA. Estes índices foram calculados de acordo
com critérios presentes nos contratos de dívidas da Companhia.
A Companhia apresentava, em base consolidada, em 31 de dezembro de 2009, 26,1% da dívida financeira no curto
prazo e 73,9% no longo prazo. Não obstante, esse perfil de endividamento não representa uma pressão significativa
sobre seu fluxo de caixa em razão da expressiva geração de caixa operacional, possibilitando o atendimento das

necessidades de amortização da dívida.
A tabela abaixo indica a evolução de alguns índices financeiros da Companhia, nos três últimos exercícios sociais, e a
estrutura de capital nos mesmos períodos:

2009
EBITDA (acumulado nos últimos 12 meses)
3

2008
R$ Milhões (*)

1.260,5

1.254,3

2007
1.098,8

Dívida Financeira

969,0

1.215,5

1.299,2

Disponibilidades

614,6

840,1

638,3

354,4

375,4

660,9

4

Dívida Líquida

Dívida Líquida / EBITDA

0,3

0,3

0,6

Passivo Circulante

892,6

960,8

797,8

Passivo Não Circulante

856,9

1.052,8

1.204,6

501,0
41,4%

501,0
42,8%

501,0
56,9%

77,7%

80,1%

80,0%

Patrimônio Líquido
Dívida Líquida / (Dívida Líquida + Patrimônio
Líquido)
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante /
(Passivo Total)

(*) Dados financeiros apresentados de forma consolidada.

d.
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes utilizadas
Os diretores entendem que a Companhia não necessita de financiamento de capital de giro, pois vem mantendo um
saldo em disponibilidades financeiras, sendo seu saldo em 31 de dezembro de 2009 de R$614,6 milhões. Além disso,
não apresenta investimentos relevantes em ativos não circulantes, não havendo necessidade de capital de giro para tal
finalidade.
e.
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Os diretores entendem que não há necessidade de a Companhia captar recursos para capital de giro no momento.
Para investimentos em ativos não-circulantes, como os projetos citados no item 10.10 (a), a AES Tietê buscará
financiamentos através do BNDES bem como outros instrumentos de longo prazo disponíveis no mercado, tais como
debêntures e cédulas de crédito bancário.
f.
níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo: (i)
contratos de empréstimo e financiamento relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com
instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as dívidas; e (iv) eventuais restrições
impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas
dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e
à alienação de controle societário
Em 31 de dezembro de 2009, a dívida financeira da Companhia era de R$969,0 milhões, em comparação com a dívida
financeira de 2008, houve uma redução no saldo da dívida de R$246,5 milhões. Isso se deve pelo pagamento mensal
de principal que a Companhia efetuou junto à Eletrobrás e da variação negativa do IGP-M.
Em 31 de dezembro de 2008, a dívida financeira da Companhia era de R$1.215,5 milhões, que em comparação com o
saldo em 31 de dezembro de 2007, que foi de R$1.299,2 milhões, significa uma redução de R$83,7 milhões. Essa

Dívida Financeira – corresponde as linhas de Empréstimos, Financiamentos, Encargos de Dívida e Dívida com a Fundação Cesp do Passivo
Circulante e Não Circulante do Balanço Patrimonial de cada período contábil.
Dívida Líquida - corresponde à Dívida Financeira descontando as Disponibilidades.

redução foi mais significativa comparando os anos de 2009 e 2008, pois em 2008 o IGP-M, índice de correção do
saldo, foi de 9,81% a.a., valor este superior ao IGP-M de 2009, que foi de -1,71%a.a.
A tabela a seguir demonstra a evolução da dívida financeira consolidada da Companhia nas respectivas datas:
R$ Milhões

2009

2008

2007

Vencimento

Eletrobrás5

969,0

1.215,5

1.296,8

-

-

2,4

969,0

1.215,5

1.299,2

Dívidas com
Fundação CESP6
Total

Indexador

Juros

mai/13

IGP-M

10%

Set/27

IGP-DI

6%

Eletrobrás
Em junho de 1999 houve a privatização e a Companhia herdou da Cesp parte da dívida com a Eletrobrás, dívida
referente ao repasse de energia de Itaipu.
A dívida possui um custo de 10% a.a. e correção anual por IGP-M. Com pagamento mensal que é efetuado pelo
sistema de tabela price, cujo vencimento final é em maio de 2013.
Fundação Cesp
Para maiores informações a respeito das obrigações pecuniárias da Companhia junto à Fundação Cesp, vide item 7.8 “Principais contratos – Contratos Fundação Cesp”.
g.

limites de utilização dos financiamentos já contratados

A Companhia não possui limites de financiamento já contratados.
h.

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis consolidadas auditadas estão apresentadas em milhares de reais, exceto quando
indicadas de outra forma. Essas demonstrações contábeis foram elaboradas e são apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a Legislação Societária Brasileira, Leis nos 6.404/76, 9.457/97,
10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09, normas da Comissão de Valores Mobiliários – (“CVM”), vigentes em 31 de
dezembro de 2009, e normas aplicáveis às concessionárias de serviço público de energia elétrica estabelecidas pelo
poder concedente. Note-se que as orientações contidas nos pronunciamentos técnicos - CPC 15 ao 43, que foram
aprovados por deliberações emitidas pela CVM em 2009, não impactaram as demonstrações contábeis da Companhia
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2009, 2008 e 2007. De acordo com as deliberações da CVM,
esses pronunciamentos técnicos aplicar-se-ão aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010 e às
demonstrações contábeis de 2009 a serem divulgadas em conjunto com as demonstrações contábeis de 2010, para
fins de comparação.
Em cumprimento às determinações do Despacho ANEEL nº. 3.073, de 28 de dezembro de 2006, os gastos com o
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, antes classificados como Custos e Despesas Operacionais,
passaram a partir de 1º. de janeiro de 2009 a serem classificadas como Deduções à Receita.
Adicionalmente, a partir de 2009, passou a ser classificado na rubrica Tributos e contribuições sociais diferidos o valor
de R$6,7 milhões, anteriormente classificado na rubrica Tributos a recuperar. Também os valores de aplicações
financeiras passaram a ser classificas em rubrica específica, enquanto, em 2008, eram classificadas como
Disponibilidades.
Face às alterações acima mencionadas, as referidas rubricas tiveram seus valores, relativos ao exercício findo em 31
de dezembro de 2008, reclassificados em relação às informações originalmente divulgadas, propiciando a
comparabilidade das informações.
Práticas contábeis específicas do setor
Custos indiretos de obras em andamento: parte dos gastos da administração central é apropriada às imobilizações em
curso. Essa apropriação é feita mensalmente, com base nos gastos com pessoal e mão-de-obra de terceiros,
relacionados às obras em curso.
Registro das operações de compra e venda de energia na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE: as
compras (custo de energia comprada) e as vendas (receitas de suprimento) no mercado de curto prazo são registradas
pelo regime de competência, de acordo com informações divulgadas pela CCEE. Nos meses em que essas

5

Valores compostos pelas rubricas Empréstimos, Financiamentos e Encargos de dívidas de curto e longo prazos conforme
demonstrações financeiras consolidadas

6

Em 31 de dezembro de 2008 e 2009, o saldo da dívida estava integralmente compensado com o ganho atuarial no mesmo montante.

informações não são disponibilizadas em tempo hábil pela CCEE, os valores são estimados pela Administração da
Companhia, utilizando as informações disponíveis no mercado.
ENCARGOS DE CONEXÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA
Até 01 de julho de 2004, o uso das Demais Instalações de Transmissão era cobrado das geradoras, por meio dos
encargos de conexão, diretamente pela transmissora detentora da propriedade destes ativos. A ANEEL estabeleceu
que o gerador conectado às Demais Instalações de Transmissão (“DITs”) deveria pagá-las por meio da Tarifa de Uso
do Sistema de Distribuição. Dessa maneira, as distribuidoras de energia passariam a intermediar o pagamento das
geradoras para as transmissoras.
A Agencia Nacional Energia Elétrica (“ANEEL”) foi questionada pelas geradoras, pois a metodologia de cálculo da
TUSDgeração não guardava relação entre o uso que as geradoras faziam deste sistema e os respectivos custos entre
elas e a respectiva concessionária de distribuição. A ANEEL, de 2004 até 2007, em função de discussões internas e
com agentes, não publicou as tarifas para remuneração do uso das DITs e nem a sua metodologia.
Em 26 de junho de 2007, a ANEEL estabeleceu, entre outros assuntos, o valor das tarifas de uso do sistema de
distribuição aplicáveis às geradoras. A resolução fixou a tarifa da TUSDgeração para as geradoras conectadas aos
barramentos integrantes da Rede Básica de Fronteira ou às DITs compartilhadas entre concessionárias de distribuição,
para o período de 01 de julho de 2004 a 30 de junho de 2007. Como foi verificado que as tarifas seguiam a
metodologia antiga, as geradoras entraram com recursos na ANEEL. Esses foram negados, mas a Companhia obteve
medida liminar na Justiça Federal, para rediscutir a questão com o órgão regulador. Apesar da discussão judicial, a
Companhia decidiu provisionar a obrigação com base nos valores determinados na Resolução nº. 497, de junho de
2007.
Buscando o restabelecimento da normalidade nas relações do setor, as discussões foram reiniciadas entre os agentes
e o órgão regulador. Como resultado dessas discussões entre geradoras (incluindo a AES Tietê), ANEEL e
distribuidoras, foram acordados, em janeiro de 2009, o pagamento de R$177,3 milhões em 36 parcelas mensais
referentes à TUSDgeração de julho de 2004 a dezembro de 2008, que iniciou-se em 30 de janeiro de 2009. Em 31 de
dezembro de 2008, o valor provisionado relativo à discussão supracitada era de R$190,1 milhões. Desta forma, o
resultado da reversão da provisão é de R$12,8 milhões em 2009.
Adicionalmente, a ANEEL publicou, em 13 de janeiro de 2009, a Resolução Normativa nº. 349, que incentiva a
localização de unidades geradoras próximas aos centros de consumo, estabelecendo novos critérios, como o aspecto
locacional, para o cálculo da TUSDgeração de geradoras conectadas no nível de tensão de 88 ou 138 kV, entre outras
providências.
Abaixo, um breve descritivo dos encargos de conexão e transmissão de energia discriminados por ciclos, considerando
a nova metodologia de cálculo imposta pelas resoluções acima citadas que estabeleceram, entre outros, novos valores
dos encargos de conexão, Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão Componentes da Rede Básica (TUSTrb) e
TUSDgeração para o ciclo tarifário 2009/2010:
Ciclo 2008-2009
Ciclo 2009-2010
Variação
(em milhões
de reais)
Anual
Trimestral
Anual
Trimestral
Anual
Trimestral
TUSDgeração
53,0
13,3
27,3
6,8
(25,7)
(6,4)
TUSTrb
94,5
23,6
0,9
0,2
(93,6)
(23,4)
Encargos de
0,8
0,2
62,8
15,7
62,0
15,5
Conexão
Total
148,3
37,1
91,0
22,8
(57,3)
(14,3)
Considerando nova metodologia de cálculo pelas Resoluções no 843, 844 e 845 de 2009
Dentre os aspectos mais importantes desta resolução, estão: (i) a nova metodologia de cálculo da TUSDgeração, a
qual provocou redução nos custos tarifários globais de transmissão para as centrais geradoras da AES Tietê; e (ii) a
unificação do pagamento dos geradores conectados diretamente aos sistemas de âmbito próprio da distribuição no
nível de tensão de 88 ou 138 kV, que pagarão apenas TUSDgeração pelo uso das instalações de distribuidoras e de
transmissoras.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
A tabela abaixo mostra informações extraídas das demonstrações de resultados consolidadas da Companhia, para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2009, 2008 e 2007, com análise horizontal e vertical.
COMPARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2009 E 31 DE DEZEMBRO DE 2008
Demonstração do Resultado Consolidado

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro
de
2009

(em R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

R$

2008
AV %

R$

AV %

2009 x
2008

1.754,6

105,1%

1.690,4

105,3%

3,8%

(84,7)

-5,1%

(85,2)

-5,3%

-0,6%

1.669,9

100,0%

1.605,2

100,0%

4,0%

Pessoal7

(61,4)

-3,7%

(49,2)

-3,1%

24,7%

Material e serviços de terceiros8
Compensação financeira para utilização de
recursos hídricos

(49,3)

-3,0%

(39,6)

-2,5%

24,7%

(60,6)

-3,6%

(53,5)

-3,3%

13,3%

Energia elétrica comprada para revenda

(46,5)

-2,8%

(46,9)

-2,9%

-0,9%

(106,8)

-6,4%

(138,8)

-8,6%

-23,1%

(54,8)

-3,3%

(3,0)

-0,2%

1.746,2%

DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA,
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS E
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Encargos de transmissão e conexão de energia
Provisões operacionais
Depreciação, amortização, seguros e outras
despesas9
Total do Custo de Serviços de Energia Elétrica,
Despesas gerais e administrativas e Outras
despesas Operacionais

(95,6)

-5,7%

(85,1)

-5,3%

12,3%

(474,9)

-28,4%

(416,0)

-25,9%

14,2%

RESULTADO DO SERVIÇO

1.195,0

71,6%

1.189,2

74,1%

0,5%

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Receita
Despesas
Variações monetárias/cambiais líquidas

77,6

4,6%

94,9

5,9%

-18,2%

(114,2)

-6,8%

(124,8)

-7,8%

-8,5%

9,0

0,5%

(129,4)

-8,1%

-107,9%

(27,6)

-1,7%

(159,4)

-9,9%

-82,7%

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS

1.167,4

69,9%

1.029,9

64,2%

13,4%

Imposto de Renda e Contribuição Social

(387,2)

-23,2%

(337,4)

-21,0%

14,7%

780,2

46,7%

692,5

43,1%

12,7%

TOTAL RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Lucro por ação

2,0

1,8

7

O valor referente a pessoal engloba a parcela classificada como custo do serviço de energia elétrica no montante de R$41,0 milhões em 2009 e R$28,4
milhões em 2008, e a parcela classificada como despesas gerais e administrativas no montante de R$20,4 milhõesem 2009 e R$20,8 milhões em 2008.

8

O valor referente a material e serviços de terceiros engloba a parcela classificada como custo do serviço de energia elétrica no montante de R$32,4 milhões
em 2009 e R$24,8 milhões em 2008, e a parcela classificada como despesas gerais e administrativas no montante de R$16,9 milhões em 2009 e R$14,8
milhões em 2008.
9
O valor referente a depreciação, amortização, seguros e outras despesas engloba a parcela classificada como custo do serviço de energia elétrica no
montante de R$78,1 milhões em 2009 e R$70,5 milhões em 2008, e a parcela classificada como despesas gerais e administrativas no montante de R$17,4
milhões em 2009 e R$14,6 milhões em 2008.

RECEITAS OPERACIONAIS
Receita Operacional Bruta
A receita operacional bruta relativa ao suprimento e transporte de energia no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2009 foi de R$1.754,6 milhões, representando um aumento de 3,8% em relação ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2008, quando a Companhia teve receita operacional bruta relativa ao suprimento e transporte de energia
de R$1.690,4 milhões. Esta variação se deu pelo aumento de 7,1% no preço médio da energia vendida por meio do
contrato bilateral com a AES Eletropaulo, que passou de R$140,71/MWh em 2008 para R$150,84/MWh em 2009. Este
aumento é reflexo dos dois reajustes ocorridos em julho de 2008 (13,44%) e em julho de 2009 (1,53%), compensando
a menor receita auferida com a comercialização de energia elétrica na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(“CCEE”) (operações no Mecanismo de Realocação de Energia (“MRE”) e mercado spot) de R$79,0 milhões em 2009
versus R$123,6 milhões em 2008.
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
Deduções
As deduções da receita operacional bruta relativa ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram de
R$84,7 milhões, representando um redução de 0,6% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008,
quando a Companhia teve deduções da receita operacional líquida de R$85,2 milhões. A variação entre os períodos
não acompanhou o aumento da receita bruta devido ao fato de o aumento da base tributada pelo regime cumulativo de
PIS/COFINS (alíquota de 3,65%) – composta pelas receitas com o contrato bilateral com a AES Eletropaulo – ter sido
mais do que compensada pela queda da base tributada pelo regime não cumulativo de PIS/COFINS (alíquota de
9,25%) – constituída pelas receitas das operações na CCEE.
Receita Operacional Líquida
A receita operacional líquida da Companhia relativa ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foi de
R$1.669,9 milhões, representando um aumento de 4,0% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2008, quando a Companhia teve receita operacional líquida de R$1.605,2 milhões. Esta variação ocorreu devido aos
reajustes do preço da energia vendida através do contrato bilateral com a AES Eletropaulo ocorridos em julho de 2008
e julho de 2009.
CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS E OUTRAS
DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal
As despesas com pagamento de pessoal para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram de R$61,4
milhões representando um aumento de 24,7% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, quando
a Companhia teve uma despesa de R$49,2 milhões. Esta variação ocorreu devido ao aumento relacionado a custos e
despesas com remuneração, benefícios e encargos, incluindo o Programa de Cargos e Carreira implementado em
2009 que visa hierarquizar os cargos, dar valor relativo a eles e oferecer a todos a possibilidade de evolução de
carreira. Esses valores sofreram o impacto do dissídio coletivo (6,35%) de 2009/2010, válido a partir de julho de 2009.
Material e Serviços de Terceiros
As despesas com pagamento de material e serviços de terceiros para o exercício encerrado em 31 de dezembro de
2009 foram de R$49,3 milhões representando um aumento de 24,7% em relação ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2008, quando a Companhia teve uma despesa de R$39,6 milhões. Esta variação ocorreu devido ao
aumento em: (i) manutenção de equipamentos de geração (R$2,6 milhões); (ii) advogados e consultorias (R$2,4
milhões); (iii) telecomunicações (R$1,6 milhão) e (iv) meio ambiente (R$1,5 milhão).
Compensação Financeira para Utilização de Recursos Hídricos
As despesas com pagamento de compensação financeira para utilização de recursos hídricos para o exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram de R$60,6 milhões representando um aumento de 13,3% em relação ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, quando a Companhia teve uma despesa de R$53,5 milhões. Esta
variação se deu pelo aumento de 3,8% da Tarifa de Referência (“TAR”), que passou de R$60,04 em 2008 para
R$62,33 em 2009 e pela elevação em 9,8% no volume de energia gerada em 2009 (14.558.100 MWh em 2009
comparados a 13.260.100 MWh em 2008).
Energia Elétrica Comprada para Revenda
As despesas com pagamento de energia elétrica comprada para revenda para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2009 foram de R$46,5 milhões representando uma redução de 0,9% em relação ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2008, quando a Companhia teve uma despesa de R$46,9 milhões. Esta variação ocorreu
devido à menor tarifa de compra de energia entre os períodos, compensada pelo maior volume de energia comprada
em 2009 em comparação a 2008 (415.500 MWh ante 298.700 MWh).

Encargos de Transmissão e Conexão de Energia
As despesas com pagamento de encargos de transmissão para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009
foram de R$106,8 milhões representando uma redução de 23,1% em relação ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2008, quando a Companhia teve uma despesa de R$138,8 milhões. Esta variação ocorreu devido à
combinação (i) da reversão de provisão (R$12,8 milhões) registrada no primeiro trimestre de 2009 em função do
acordo firmado entre geradoras (incluindo a AES Tietê), ANEEL e distribuidoras referente à Tarifa de Uso do Sistema
de Distribuição do período julho de 2004 a dezembro de 2008 e (ii) da redução de R$28,7 milhões no segundo
semestre de 2009, comparado ao segundo semestre de 2008 devido à nova metodologia de cálculo anunciada pela
ANEEL em junho de 2009 através das Resoluções nº 843, 844 e 845/2009.
Provisões Operacionais
As despesas com provisões operacionais para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram de R$54,8
milhões representando um aumento de R$51,8 milhões em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2008, quando a Companhia teve uma despesa de R$3,0 milhões. As principais causas desta variação decorrem dos
seguintes eventos não recorrentes ocorridos em 2009:
(i) baixa parcial do projeto de reflorestamento / MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) no montante de R$14,4
milhões em decorrência da revisão do critério de contabilização dos valores relacionados a esse projeto
(ii) baixa de R$18,6 milhões referente ao valor integral do ativo intangível relacionado ao projeto de 3 pequenas
centrais hidrelétricas localizadas no estado do Rio de Janeiro (Projeto Piabanha); e
(iii) provisão de R$20,9 milhões relativa à parcela da AES Tietê na discussão judicial entre a AES Sul e algumas
empresas do setor elétrico. Esta questão teve início na época do racionamento, quando os preços no Sudeste
atingiram valores muito altos comparados com os praticados no Sul. A AES Sul então optou por vender sua cota de
Itaipu no mercado Sudeste, ficando exposta no mercado Sul, onde a energia no PLD (preço de liquidação das
diferenças) apresentava preços muito baixos. A ANEEL considerou a operação irregular e, em maio de 2002, através
do Despacho 288/02, anulou retroativamente os ganhos da AES Sul frente a agentes do setor.
Após a publicação do Despacho 288/02 da ANEEL, a AES Sul entrou com uma ação judicial visando a anulação da
decisão e a conseqüente validação da operação por ela praticada em 2000. Em liminar, o Juízo atendeu ao pedido da
AES Sul e determinou à CCEE a recontabilização das operações praticadas envolvendo 30 empresas do setor elétrico,
dentre elas a AES Tietê. Nesta recontabilização, em atendimento à determinação judicial, a AES Tietê tornou-se
devedora da quantia de R$28,8 milhões à AES Sul.
A AES Tietê utilizou das medidas judiciais cabíveis no sentido de revogar tal decisão e evitar o repasse de valores,
porém, em novembro de 2008, houve o repasse do montante de R$7,9 milhões do caixa da AES Tietê. Posteriormente,
foi obtida medida liminar que impediu o repasse de demais valores até que o mérito da ação fosse julgado.
Em dezembro de 2009, após o aprofundamento da análise do mérito para a apresentação da defesa da AES Tietê, o
prognóstico de perda da ação foi alterado de possível para provável. A alteração do risco de perda da ação para
provável acarretou o provisionamento do montante de R$20,9 milhões em dezembro de 2009.
Depreciação, Amortização e Outras Despesas
As despesas com depreciação, amortização e outras despesas para o exercício encerrado em 31 de dezembro de
2009 foram de R$95,6 milhões representando um aumento de 12,3% em relação ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2008, quando a Companhia teve uma despesa de R$85,1 milhões. Esta variação ocorreu devido ao (i) ao
aumento de R$2,0 milhões com o projeto Casa de Cultura e Cidadania e com outros projetos de responsabilidade
socioambiental enquadrados sob a Lei Rouanet, Fundo da Criança e Lei de Incentivo ao Esporte, que após
reconhecimento do benefício fiscal como dedução integral do imposto de renda a pagar, apresenta efeito neutro no
resultado da Companhia; (ii) elevação de R$2,0 milhões na conta de seguros, decorrente da reavaliação dos ativos da
Companhia; e (iii) aumento de R$1,3 milhão em tributos. As despesas com depreciação e amortização em 2009 foram
de R$65,5 milhões, em linha com 2008 (R$65,1 milhões).
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Receitas Financeiras
As receitas financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram de R$77,6 milhões,
representando uma diminuição de 18,2% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, quando a
Companhia teve receitas financeiras de R$94,9 milhões. Esta variação ocorreu devido à queda de 1,64 ponto
percentual da taxa Selic, que remunera as aplicações financeiras da Companhia.
Despesas Financeiras
As despesas financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram de R$114,2 milhões,
representando uma diminuição de 8,5% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, quando a
Companhia teve despesas financeiras de R$124,8 milhões. Esta variação ocorreu principalmente devido à redução da
dívida financeira média em 6,4% entre os períodos comparados..
Variações Monetárias/Cambiais Líquidas

As receitas com variações monetárias/cambiais líquidas para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foram
positivo de R$9,0 milhões, representando uma redução do resultado negativo de R$138,4 milhões em relação ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, quando a Companhia teve uma despesa de R$129,4 milhões. Esta
variação ocorreu devido à redução de 13,47 pontos percentuais do Índice Geral de Preços – Mercado (“IGP-M”), os
encargos financeiros da dívida financeira da Companhia com a Eletrobrás.
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
A despesa total com tributos para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foi de R$387,2 milhões,
representando um aumento de 14,7% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, quando a
Companhia teve uma despesa de R$337,4 milhões. Esta variação ocorreu principalmente devido ao aumento de 13,4%
do resultado antes dos tributos.
Lucro Líquido do Exercício
O lucro líquido para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foi de R$780,2 milhões, representando um
aumento de 12,7% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, quando a Companhia teve um
lucro líquido de R$692,5 milhões. Esta variação ocorreu pelas razões apresentadas acima.
COMPARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2008 E 31 DE DEZEMBRO DE 2007
Demonstração do Resultado Consolidado

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro
de
2008

(em milhões de reais)

R$

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
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RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2007

2008 x
2007

AV %

R$

AV %

1.690,4

105,3%

1.530,6

105,6%

10,4%

(85,2)

-5,3%

(81,8)

-5,6%

4,2%

1.605,2

100,0%

1.448,8

100,0%

10,8%

(49,2)

-3,1%

(41,2)

-2,8%

19,5%

CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA,
DESPESAS GERAIS ADMINSITRATIVAS E OUTRAS
DEPESAS OPERACIONAIS
Pessoal11
12

Material e serviços de terceiros
Compensação financeira para utilização de recursos
hídricos

(39,6)

-2,5%

(38,7)

-2,6%

2,3%

(53,5)

-3,3%

(52,5)

-3,6%

2,0%

Energia elétrica comprada para revenda

(46,9)

-2,9%

(30,3)

-2,1%

54,4%

(138,8)

-8,6%

(198,6)

-13,7%

-30,1%

(3,0)

-0,2%

28,0

1,9%

-110,6%

(85,1)

-5,3%

(82,0)

-5,7%

3,7%

(416,0)

-25,9%

(415,3)

-28,7%

0,2%

Encargos de transmissão e conexão de energia
Provisões operacionais
Depreciação, amortização, seguros e outras despesas13
Total do Custo de Serviços de Energia Elétrica,
Despesas Gerais Administrativas e outras despesas
operacionais

Em cumprimento às determinações do despacho ANEEL No. 3.073, de 28 de dezembro de 2006, os gastos com Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
– P&D, antes classificados como custos e despesas operacionais, passaram, a partir de 1 de janeiro de 2008, a serem classificadas como deduções à receita
operacional bruta, sendo assim, o saldo da receita operacional líquida divulgado nas demonstrações financeiras de 2007, no montante de R$1.463,9 milhões
foi ajustado com o objetivo de permitir a comparabilidade, totalizando R$1.448,8 milhões.
O valor referente a pessoal engloba a parcela classificada como custo do serviço de energia elétrica no montante de R$28,4 milhões em 2008 e R$19,6
milhões em 2007, e a parcela classificada como despesas gerais e administrativas no montante de R$20,8 em 2008 e R$21,6 milhões em 2007.
O valor referente a material e serviços de terceiros engloba a parcela classificada como custo do serviço de energia elétrica no montante de R$24,8 milhões
em 2008 e R$18,2 milhões em 2007, e a parcela classificada como despesas gerais e administrativas no montante de R$14,8 milhões em 2008 e R$20,5
milhões em 2007.
O valor referente a Depreciação, amortização, seguros e outras despesas engloba a parcela classificada como custo do serviço de energia elétrica no
montante de R$70,5 milhões em 2008 e R$74,5 milhões em 2007, e parcela classificada como despesas gerais e administrativas no montante de R$14,6
milhoes em 2008 e R$7,4 milhões em 2007.

RESULTADO DO SERVIÇO

1.189,2

74,1%

1.033,6

71,3%

15,1%

94,9

5,9%

72,3

5,0%

31,2%

Despesas

(124,8)

-7,8%

(147,7)

-10,2%

-15,5%

Variações monetárias/cambiais líquidas

(129,4)

-8,1%

(44,5)

-3,1%

190,7%

TOTAL RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

(159,4)

-9,9%

(119,9)

-8,3%

32,9%

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS

1.029,9

64,2%

913,7

63,1%

12,7%

Imposto de renda e Contribuição social sobre o lucro
líquido

(337,4)

-21,0%

(304,6)

-21,0%

10,8%

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Receita

Demonstração do Resultado Consolidado

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro
de
2008

(em milhões de reais)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
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Lucro por ação

R$

2007
AV %

692,5
1,8

43,1%

R$

AV %

609,1
1,6

42,0%

2008 x
2007
13,7%
13,7%

RECEITAS OPERACIONAIS
Receita Operacional Bruta
A receita operacional bruta relativa ao suprimento e transporte de energia no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2008 foi de R$1.690,4 milhões, representando um aumento de 10,4% em relação ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2007, quando a Companhia teve receita operacional bruta relativa ao suprimento e transporte de energia
de R$1.530,6 milhões. Esta variação se deu (i) pelo aumento de 5,9% no preço médio da energia vendida por meio do
contrato bilateral com a AES Eletropaulo, que passou de R$132,34/MWh em 2007 para R$140,71/MWh em 2008,
decorrente dos dois reajustes ocorridos em julho de 2007 (3,9%) e em julho de 2008 (13,4%); e (ii) pela maior receita
auferida com a comercialização de energia elétrica na CCEE (operações no MRE e mercado spot),de R$123,6 milhões
em 2008 versus R$92,3 milhões em 2007.
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
Deduções
As deduções da receita operacional bruta relativa ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 foram de
R$85,2 milhões, representando um aumento de 4,2% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007,
quando a Companhia teve deduções da receita operacional líquida de R$81,8 milhões. Esta variação ocorreu
principalmente devido ao aumento da receita bruta tributável entre os períodos comparados.
Receita Operacional Líquida
A receita operacional líquida da Companhia relativa ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 foi de
R$1.605,2 milhões, representando um aumento de 10,8% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2007, quando a Companhia teve receita operacional líquida de R$1.448,8 milhões. Esta variação se deu (i) pelo
aumento de 5,9% no preço médio da energia vendida por meio do contrato bilateral com a AES Eletropaulo, que
passou de R$132,93/MWh em 2007 para R$140,71/MWh em 2008, decorrente dos dois reajustes ocorridos em julho
de 2007 (3,9%) e em julho de 2008 (13,4%); e (ii) pela maior receita auferida com a comercialização de energia elétrica
na CCEE (operações no MRE e mercado spot) de R$123,6 milhões em 2008 versus R$92,3 milhões em 2007.
CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DEPESAS
OPERACIONAIS

Para manter a comparabilidade, o valor do lucro por ação para o exercício social de 2007 considera o número de ações ordinárias e
preferenciais após o grupamento de ações, que foi aprovado em Assembléia Geral Extraordinária em 26 de fevereiro de 2008.

Pessoal
Os custos e despesas com pagamento de pessoal para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 foram de
R$49,2 milhões representando um aumento de 19,5% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007,
quando a Companhia teve custos e despesas de R$41,2 milhões. Esta variação ocorreu devido ao (i) aumento R$7,3
milhões nos custos e despesas com remuneração e encargos, impactados pelo dissídio de 6,8%, em julho de 2008; e
(ii) ao aumento dos desembolsos para o Plano de Previdência Privada da Fundação Companhia Energética de São
Paulo (“CESP”) no valor de R$1,6 milhão.
Material e Serviços de Terceiros
Os custos e despesas com pagamento de material e serviços de terceiros para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2008 foram de R$39,6 milhões representando um aumento de 2,3% em relação ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2007, quando a Companhia teve custos e despesas de R$38,7 milhões. Esta variação ocorreu
devido ao aumento nos gastos com meio ambiente na ordem de R$1,9 milhão, compensado pela redução de R$1,0
milhão em gastos com consultoria e advogados.
Compensação Financeira para Utilização de Recursos Hídricos
As despesas com pagamento de compensação financeira para utilização de recursos hídricos para o exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2008 foram de R$53,5 milhões representando um aumento de 2,0% em relação ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, quando a Companhia teve uma despesa de R$52,5 milhões. Esta
variação ocorreu devido à combinação entre (i) a Tarifa de Referência (TAR) vigente em 2008 (R$60,04), que foi 4,2%
superior à tarifa de 2007 (R$57,63); e (ii) a menor energia gerada na comparação entre os períodos (13.260.100 MWh
em 2008 comparados a 13.517.800 MWh em 2007).
Energia Elétrica Comprada para Revenda
As despesas com pagamento de energia elétrica comprada para revenda para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2008 foram de R$46,9 milhões representando um aumento de 54,4% em relação ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2008, quando a Companhia teve uma despesa de R$30,3 milhões. Esta variação ocorreu,
principalmente, em razão (i) da decisão judicial referente à discussão entre a AES Sul e algumas empresas do setor
elétrico (conforme já mencionada no item “provisões operacionais” da comparação das informações financeiras
referentes a 2009 e 2008), que obrigou a ANEEL, no quarto trimestre de 2008, a reverter os efeitos do Despacho nº.
288, gerando uma despesa extraordinária de R$7,9 milhões; e (ii) da elevação da tarifa média, que passou de R$95,72
MWh em 2007, para R$113,43 MWh em 2008.
Encargos de Transmissão e Conexão de Energia
As despesas com pagamento de encargos de transmissão para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008
foram de R$138,8 milhões representando uma redução de 30,1% em relação ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2007, quando a Companhia teve uma despesa de R$198,6 milhões. Esta variação ocorreu devido ao
provisionamento de TUSDgeração relacionado aos valores estabelecidos na Resolução Homologatória nº. 497/07 da
ANEEL, no valor de R$92,5 milhões no segundo trimestre de 2007. Tal Resolução Homologatória determinou o
pagamento retroativo dos encargos de TUSDgeração referentes ao período de junho de 2007 até julho de 2004,
ocasionando uma despesa extraordinária de R$92,5 milhões em 2007.
Provisões Operacionais
As despesas com provisões operacionais para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 foram de R$3,0
milhões, representando um aumento de R$31,0 milhões em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2007, quando a Companhia teve um efeito positivo de R$28,0 milhões. Esta variação é explicada basicamente pela
reversão de provisão de R$ 26,3 milhões em 2007 decorrente da mudança do regime de tributação de PIS/COFINS do
não cumulativo para o cumulativo.
Depreciação, Amortização, Seguros e Outras Despesas
Os custos e despesas com depreciação, amortização, seguros e outras despesas para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2008 foram de R$85,1 milhões representando um aumento de 3,7% em relação ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2007, quando a Companhia teve custos e despesas de R$82,0 milhões. Esta variação ocorreu
devido ao aumento de R$5,9 milhões em projetos de responsabilidade socioambiental, referente ao aporte à Casa de
Cidadania e Cultura, bem como ao Patrocínio Núcleo do Esporte e Cidadania, ambos enquadrados sob a Lei Rouanet
e Lei de Incentivo ao Esporte. Este aumento apresenta efeito neutro no resultado da Companhia em função do
reconhecimento do benefício fiscal como dedução integral do imposto de renda a pagar.
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Receitas Financeiras
As receitas financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 foram de R$94,9 milhões,
representando um aumento de 31,2% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, quando a
Companhia teve receitas financeiras de R$72,3 milhões. Esta variação ocorreu devido ao maior saldo médio de
aplicações financeiras em 2008 (R$773,4 milhões), comparado à 2007 (R$669,8 milhões) parcialmente compensado
pela queda da Selic média em 0,02 ponto percentual.

Despesas Financeiras
As despesas financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 foram de R$124,8 milhões,
representando uma diminuição de 15,5% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, quando a
Companhia teve despesas financeiras de R$147,7 milhões. Esta variação ocorreu principalmente devido à (i) redução
da dívida financeira em 6,4% entre os períodos comparados; e (ii) a extinção do imposto de CPMF em 2008, uma vez
que em 2007 o montante pago com o referido imposto foi da ordem de R$8,2 milhões.
Variações Monetárias/Cambiais Líquidas
As variações monetárias/cambiais líquidas para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 foram negativas
em R$129,4 milhões, representando uma redução do resultado em 190,7% em relação ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2007, quando a Companhia teve uma despesa de R$44,5 milhões. Esta variação ocorreu devido ao
incremento de 5,66 pontos percentuais do IGP-M, indexador da principal dívida da AES Tietê.
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
A despesa total com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2008 foi de R$337,4 milhões, representando um aumento de 10,8% em relação ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2007, quando a Companhia teve uma despesa com imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro líquido de R$304,6 milhões. Esta variação ocorreu devido, principalmente, ao aumento de 12,7% do
resultado antes dos tributos.
Lucro Líquido do Exercício
O lucro líquido para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 foi de R$692,5 milhões, representando um
aumento de 13,7% em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, quando a Companhia teve um
lucro líquido de R$609,1 milhões. Esta variação ocorreu pelos motivos citados acima.
COMPARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 31
DE DEZEMBRO DE 2008

em milhões de reais

DEMOSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS
Exercício Findo em 31 de
dezembro de
2009

2008

Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais

882,0

1.117,3

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos

(54,7)

(61,1)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento

(1.052,8)

(854,4)

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio

(828,8)

(664,2)

Pagamento de Empréstimos

(224,0)

(190,2)

(225,5)

201,8

Variação no Caixa Líquido da Companhia

FLUXO DE CAIXA
A variação no caixa líquido (disponibilidades e aplicações financeiras) para o exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2009 foi negativo (caixa líquido utilizado) em R$ 225,5 milhões, representando uma utilização de caixa de R$ 427,3
milhões em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, quando a Companhia teve variação no caixa
líquido positivo (caixa líquido gerado) de R$ 201,8 milhões. Esta variação é basicamente explicada: (i) pela redução do
caixa gerado na atividade operacional, ajustada pelos resultados financeiros, em R$235,3 milhões devido,
fundamentalmente, à despesa financeira (variação monetária e cambial), em 2008 de R$ 129,4 milhões comparada
com a receita de R$9,0 milhões em 2009, devido principalmente à queda de 13,5 pontos percentuais no índice de IGPM em relação a 2008; e (ii) pela maior utilização de caixa de R$ 198,3 milhões nas atividades de financiamento da
Companhia, explicada principalmente pelo dividendos e juros sobre capital próprio pagos em 2009 no montante de R$
828,8 milhões (R$ 664,2 milhões em 2008).
COMPARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 31
DE DEZEMBRO DE 2007

DEMOSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS
Exercício Findo em
31 de dezembro de
em milhões de reais

Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais

2008

2007

1.117,3

769,7

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos

(61,1)

(50,9)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento

(854,4)

(770,8)

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio

(664,2)

(609,5)

Pagamento de Empréstimos

(190,2)

(161,3)

201,8

(52,0)

Variação no Caixa Líquido da Companhia
FLUXO DE CAIXA

A variação no caixa líquido (disponibilidades e aplicações financeiras) para o exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2008 foi positivo (caixa líquido gerado) em R$ 201,8 milhões, representando uma geração de caixa de R$ 253,8
milhões em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, quando a Companhia teve variação no caixa
líquido negativo (caixa líquido utilizado) de R$ 52,0 milhões. Esta variação é basicamente explicada pelo aumento do
caixa gerado na atividade operacional, ajustada pelos resultados financeiros, em R$347,6 milhões devido,
principalmente: (i) à redução de R$ 174,9 milhões em 2008 em tributos e contribuições sociais ocorrida principalmente
em função da constituição de créditos tributários em 2007 gerados pela mudança do regime de incidência do
PIS/COFINS (Cumulativo / Não Cumulativo), (ii) pela despesa financeira (variação monetária e cambial), em 2008 de
R$129,4 milhões, devido, principalmente, ao aumento de 5,7 pontos percentuais no índice de IGP-M, em relação a
2007 e (iii) pelo aumento no lucro líquido do exercício em R$ 83,4 milhões devido principalmente à maior receita líquida
do exercício (R$ 1.605,2 milhões em 2008 e R$ 1.448,8 milhões em 2007). O efeito positivo (caixa líquido gerado) foi
compensado pela maior utilização de caixa de R$83,6 milhões nas atividades de financiamento da Empresa, explicada,
principalmente, pelos dividendos e juros sobre capital próprio, pagos em 2008, no montante de R$664,2 milhões
(R$609,5 milhões em 2007).
PRINCIPAIS VARIAÇÕES NAS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS
A tabela abaixo indica as principais variações nas contas patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2009, 2008 e 2007. As contas não apresentadas nesta seção são irrelevantes para o investidor compreender a
condição financeira da Companhia.
Balanço Patrimonial (consolidado)
ATIVO
(em milhões de Reais)

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2009
2008
2007
R$
AV %
R$
AV %
R$
AV %

CIRCULANTE
Disponibilidades

0,2

-

0,3

-

10,0

0,4

Aplicações financeiras

614,4

27,3

839,8

33,4

628,3

25,1

Revendedores
Contas a receber de partes relacionadas

15,1
186,5

0,7
8,3

11,3
188,5

0,5
7,5

29,2
162,4

1,2
6,5

Tributos e contribuições sociais compensáveis
Tributos e contribuições sociais diferidos
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do circulante

25,3
5,7
11,7
8,5
867,4

1,1
0,3
0,5
0,4
38,5

24,4
4,4
12,7
5,1
1.086,4

1,0
0,2
0,5
0,2
43,2

187,0
19,1
13,2
10,7
1.059,8

7,5
0,8
0,5
0,4
42,3

0,1
0,4
5,2
2,2
0,1
7,9
0,1
48,8
0,0

2,9
9,4
143,1
53,4
0,4
209,3
2,1
1.231,2
1,0

0,1
0,4
5,7
2,1
0,0
8,4
0,1
49,2
0,0
57,7
100,0

NÃO CIRCULANTE
Revendedores
Tributos e contribuições sociais diferidos
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Outros créditos
Total do realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado – líquido
Intangíveis
Total do não circulante
TOTAL DO ATIVO

20,3
119,4
58,7
0,6
199,0
2,1
1.181,4
0,7
1.383,2
2.250,6

0,9
5,3
2,6
0,0
8,8
0,1
52,5
0,0

1,5
9,0
130,7
55,5
1,4
198,1
2,1
1.227,3
0,7

61,5
100,0

1.428,2
2.514,6

56,8
100,0

1.443,6
2.503,4

4,6
11,1

202,9

8,1
9,1

95,6
187,5

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos, financiamentos e debêntures

103,6
248,7

3,8
7,5

228,0
Encargos de dívidas
Dívidas com a Fundação CESP
Contas a pagar a partes relacionadas

4,0
-

0,2
-

4,8
-

0,2
-

5,1
0,6
96,4

0,2
0,0
3,9

330,0
146,8

14,7
6,5

254,8
195,4

10,1
7,8

184,2
167,1

7,4
6,7

32,1

1,4

35,0

1,4

29,2

1,2

2,1

0,1

17,8

0,7

11,1

0,4

Outras contas a pagar
TOTAL CIRCULANTE

25,2
892,6

1,1
39,7

22,1
960,8

0,9
38,2

21,0
797,8

0,8
31,9

NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamento
Dívidas com a Fundação CESP
Provisões para litígio e contingências
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

61,2
716,3
79,4
856,9

2,7
31,8
3,5
38,1

22,4
982,7
47,7
1.052,8

0,9
39,1
1,9
41,9

54,0
1.104,2
1,8
44,6
1.204,6

2,2
44,1
0,1
1,8
48,1

Tributos e contribuições sociais a recolher
Dividendos propostos e declarados
Provisão para pesquisas e desenvolvimento
Provisões para litígios e contingências

Balanço Patrimonial (consolidado)
ATIVO
(em milhões de Reais)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucro-legal
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2009
2008
2007
R$
AV %
R$
AV %
R$
AV %
207,2
252,4
41,4
501,0

9,2
11,2
1,8
22,3

207,2
252,4
41,4
501,0

8,2
10,0
1,6
19,9

207,2
252,4
41,4
501,0

8,3
10,1
1,7
20,0

2.250,6

100,0

2.514,6

100,0

2.503,4

100,0

Nota: Para permitir a comparabilidade do balanço patrimonial, foram efetuadas as seguintes reclassificações em relação às
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2007 originalmente emitidas: (i) o montante de R$628,3 milhões, anteriormente
classificado como Disponibilidades, foi reclassificado para a rubrica Aplicações Financeiras; (ii) o valor de R$6,7 milhões, anteriormente
classificado como Tributos a Recuperar, no ativo não circulante, foi reclassificado para a rubrica Tributos e Contribuições Sociais
Diferidos.

COMPARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 31
DE DEZEMBRO DE 2008
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Aplicações Financeiras
O saldo desta conta passou de R$839,8 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$614,4 milhões, na mesma data
de 2009, representando uma redução de 26,8%, principalmente devido ao maior volume de dividendos pagos no ano
de 2009.
Revendedores
O saldo desta conta passou de R$11,3 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$15,1 milhões, na mesma data de
2009, representando um aumento de 33,2%, principalmente devido ao maior faturamento de energia no mercado de
curto prazo no ano de 2009.
Contas a Receber de Partes Relacionadas
O saldo desta conta passou de R$188,5 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$186,5 milhões, na mesma data
de 2009, representando uma redução de 1,0%, não apresentando, portanto uma variação significativa.
Tributos e Contribuições Sociais Compensáveis
O saldo desta conta passou de R$24,4 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$25,3 milhões, na mesma data de
2009, representando um aumento de 3,9%, principalmente devido ao aumento no imposto de renda e contribuição
social a compensar.

Tributos e Contribuições Sociais Diferidos
Vide análise em Tributos e Contribuições Sociais Diferidos no ativo não circulante.
Tributos a Recuperar
Vide análise em Tributos a Recuperar no ativo não circulante.
Outros Créditos
Outros créditos incluem principalmente adiantamento a fornecedores, cauções e depósitos vinculados e despesas
pagas antecipadamente. O saldo desta conta passou de R$5,1 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$8,5
milhões, na mesma data de 2009, representando um aumento de 65,4%, em virtude do aumento no valor do depósito
em garantia da compra de energia no mercado de curto prazo CCEE.
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Revendedores
O saldo desta conta R$1,5 milhões, em 31 de dezembro de 2008, foi transferido para o ativo circulante em 2009.
Tributos e Contribuições Diferidos
O saldo desta conta passou de R$13,4 milhões (circulante R$4,4 milhões e não circulante R$9,0 milhões), em 31 de
dezembro de 2008, para R$26,0 milhões (circulante R$5,7 milhões e não circulante R$20,3 milhões), na mesma data
de 2009, representando um aumento de 95,1%, principalmente devido ao aumento nas provisões temporariamente não
dedutíveis no exercício de 2009.
Tributos a Recuperar
O saldo desta conta passou de R$143,4 milhões (circulante R$12,7 milhões e não circulante R$130,7 milhões), em 31
de dezembro de 2008, para R$131,1 milhões (circulante R$11,7 milhões e não circulante R$119,4 milhões), na mesma
data de 2009, representando uma redução de 8,6%, principalmente devido à realização do benefício fiscal gerado pela
incorporação do ágio. Esses Tributos a Recuperar referem-se a ágios originalmente pagos pela empresa AES Gás
Ltda. e AES Tietê Participações S.A., quando da aquisição de participações na AES Tietê e que têm por fundamento
econômico a expectativa de resultados futuros da AES Tietê. Em 2000 e 2007, respectivamente, as companhias
implementaram reestruturações societárias, de forma que a AES Gás Ltda. e a AES Tietê Participações S.A. foram
incorporadas pela AES Tietê. Nesse processo, os valores desses ágios, líquidos da provisão para proteção dos
acionistas minoritários, foram incorporados pela AES Tietê, passando-se a ser classificados na rubrica Tributos a
Recuperar, uma vez que esses valores líquidos referem-se ao benefício fiscal futuro que será auferido pela AES Tietê,
quando da amortização dos valores brutos dos ágios (dedutível) e de suas respectivas provisões (não tributável).
Cauções e Depósitos Vinculados
O saldo desta conta passou de R$55,5 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$58,7 milhões, na mesma data de
2009, representando um aumento de 5,7%, principalmente devido ao registro de atualização monetária dos depósitos
de PIS e COFINS.
Imobilizado – Custo Líquido da Depreciação
O saldo desta conta passou de R$1.227,3 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$1.181,4 milhares, na mesma
data de 2009, representando uma redução de 3,7%, em decorrência da depreciação de R$65,5 milhões, aquisições de
R$54,7 milhões e provisões e baixas de R$35,1 milhões no período.
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
O saldo desta conta passou de R$202,9 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$103,6 milhões, na mesma data
de 2009, representando uma redução de 48,9%, principalmente devido à transferência parcial dos encargos de
instalações de transmissão TUSD-G, no montante de R$103,0 milhões, para o não circulante em razão do acordo
firmado em janeiro de 2009.
Empréstimos e Financiamentos
Vide análise em Empréstimos e Financiamentos no ativo não circulante.
Tributos e Contribuições Sociais a Recolher

O saldo desta conta passou de R$254,8 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$330,0 milhões, na mesma data
de 2009, representando um aumento de 29,5%, principalmente devido ao aumento na provisão de IRPJ e CSLL, em
razão, principalmente, do aumento no lucro tributável (vide resultado do exercício).
Dividendos Propostos e Declarados
O saldo desta conta passou de R$195,4 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$146,8 milhões, na mesma data
de 2009, representando uma redução de 24,8%, principalmente devido ao pagamento integral dos dividendos de 2008
(vide redução nas aplicações financeiras e fluxo de caixa).
Provisões para Pesquisa e Desenvolvimento
O saldo desta conta passou de R$35,0 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$32,1 milhões, na mesma data de
2009, representando uma redução de 8,1%, principalmente devido aos gastos de pesquisa e desenvolvimento
efetuados no exercício.
Provisões para Litígio e Contingências
O saldo desta conta passou de R$17,8 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$2,1 milhões, na mesma data de
2009, representando uma redução de 88,2%, principalmente devido à transferência para o não circulante da provisão
relacionada à compra de energia de Itaipu, conforme previsão de pagamentos futuros.
Outras Contas a Pagar
O saldo desta conta passou de R$22,1 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$25,2 milhões, na mesma data de
2009, representando um aumento de 13,8%, principalmente devido ao aumento no contas a pagar referente à
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
O saldo desta conta passou de R$22,4 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$61,2 milhões, na mesma data de
2009, representando um aumento de 173,6%, principalmente devido à transferência do passivo circulante dos
encargos de instalações de transmissão TUSD-G (vide passivo circulante) em razão do acordo firmado com as ANEEL
e as distribuidoras, além dos pagamentos efetivados durante o ano.
Empréstimos e Financiamentos
O saldo desta conta passou de R$1.215,5 milhões (encargo de R$4,8 milhões, circulante R$228,0 milhões e não
circulante R$982,7 milhões), em 31 de dezembro de 2008, para R$969,0 milhões (encargos de R$4,0 milhões,
circulante R$248,7 milhões e não circulante R$716,3 milhões), na mesma data de 2009, representando uma redução
de 20,3%, principalmente devido às amortizações efetuadas no período.
Provisões para Litígios e Contingências
O saldo desta conta passou de R$47,7 milhões, em 31 de dezembro de 2008, para R$79,4 milhões, na mesma data de
2009, representando um aumento de 66,4%, principalmente devido à provisão referente ao despacho ANEEL 288
referente à disputa judicial com a AES Sul.
COMPARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 31
DE DEZEMBRO DE 2007
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Aplicações Financeiras
O saldo desta conta passou de R$628,3 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$839,8 milhões, na mesma data
de 2008, representando um aumento de 33,7%, principalmente devido à utilização de créditos tributários gerados em
2007 para a liquidação de impostos em 2008.
Revendedores
O saldo desta conta passou de R$29,2 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$11,3 milhões, na mesma data de
2008, representando uma redução de 61,1%, principalmente devido a recebimento de valores devidos pela Companhia
Força e Luz e Companhia Paulista de Força e Luz, em 2008.
Contas a Receber de Partes Relacionadas

O saldo desta conta passou de R$162,4 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$188,5 milhões, na mesma data
de 2008, representando um aumento de 16,0%, principalmente devido ao aumento do preço do Contrato de Venda de
Energia, de R$131,98/MWh para R$149,72/MWh.
Tributos e Contribuições Sociais Compensáveis
O saldo desta conta passou de R$187,0 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$24,4 milhões, na mesma data
de 2008, representando uma redução de 87,0%, em razão da compensação dos créditos tributários de PIS e COFINS,
com outros tributos federais, em 2008, resultando em sobra de caixa.
Tributos e Contribuições Sociais Diferidos
Vide análise em Tributos e Contribuições Sociais Diferidos no ativo não circulante.
Tributos a Recuperar
Vide análise em Tributos a Recuperar no ativo não circulante.
Outros Créditos
Outros créditos consistem principalmente em adiantamento a fornecedores, cauções e depósitos vinculados e
despesas pagas antecipadamente. O saldo desta conta passou de R$10,7 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para
R$5,1 milhões, na mesma data de 2008, representando uma redução de 52,0%, principalmente devido à redução da
garantia da CCEE.
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Revendedores
O saldo desta conta passou de R$2,9 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$1,5 milhões, na mesma data de
2008, representando uma redução de 47,4%, principalmente devido à transferência para o circulante de energia livre.
Tributos e Contribuições Diferidos
O saldo desta conta passou de R$28,5 milhões (circulante R$19,1 milhões e não circulante R$9,4 milhões), em 31 de
dezembro de 2007, para R$13,4 milhões (circulante R$4,4 milhões e não circulante R$9,0 milhões), na mesma data de
2008, representando uma redução de 53,1%, principalmente devido à redução nas provisões temporariamente
indedutíveis constituídas sobre o contas a receber.
Tributos a Recuperar
O saldo desta conta passou de R$156,3 milhões (circulante R$13,2 milhões e não circulante R$143,1 milhões), em 31
de dezembro de 2007, para R$143,4 milhões (circulante R$12,7 milhões e não circulante R$130,7 milhões), na mesma
data de 2008, representando uma redução de 8,3%, principalmente devido à realização do benefício fiscal gerado pela
incorporação do ágio. A natureza deste ágio está descrita acima na Comparação das Informações Financeiras dos
Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2009 e 31 de dezembro de 2008.
Cauções e Depósitos Vinculados
O saldo desta conta passou de R$53,4 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$55,5 milhões, na mesma data de
2008, representando um aumento de 3,9%, principalmente devido à atualização monetária.
Imobilizado – Custo Líquido da Depreciação
O saldo desta conta passou de R$1.231,2 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$1.227,3 milhões, na mesma
data de 2008, representando uma redução de 0,3%, em decorrência da depreciação de R$65,1 milhões, aquisições de
R$61,1 milhões.
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
O saldo desta conta passou de R$95,6 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$202,9 milhões, na mesma data
de 2008, representando um aumento de 112,2%, principalmente devido à transferência do não circulante dos encargos
de instalações de transmissão TUSD-G, os quais estavam sendo provisionados e não estavam sendo pagos por
estarem em negociação com as distribuidoras e a ANEEL.
Empréstimos e Financiamentos
Vide análise em Empréstimos e Financiamentos no passivo não circulante.
Contas a pagar com Partes Relacionadas

O saldo desta conta passou de R$96,4 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para zero, na mesma data de 2008, esta
variação é explicada pelo reembolso de PIS e COFINS para a AES Eletropaulo devido a mudança do regime de
tributação do PIS e COFINS, que foi integralmente pago em 2008.
Tributos e Contribuições Sociais a Recolher
O saldo desta conta passou de R$184,2 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$254,8 milhões, na mesma data
de 2008, representando um aumento de 38,3%, principalmente devido ao aumento na provisão de IRPJ e CSLL em
razão principalmente do aumento de lucro da Companhia.
Dividendos Propostos e Declarados
O saldo desta conta passou de R$167,1 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$195,4 milhões, na mesma data
de 2008, representando um aumento de 16,9%, principalmente devido a aumento no lucro da Companhia.
Provisões para Pesquisa e Desenvolvimento
O saldo desta conta passou de R$29,2 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$35,0 milhões, na mesma data de
2008, representando um aumento de 19,7%, principalmente devido ao aumento na receita operacional líquida, que é a
base para cálculo dessa provisão.
Provisões para Litígio e Contingências
O saldo desta conta passou de R$11,1 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$17,8 milhões, na mesma data de
2008, representando um aumento de 60,7%, principalmente devido à variação cambial sobre o provisionamento
referente à discussão judicial da redistribuição das cotas de Itaipu.
Outras Contas a Pagar
O saldo desta conta passou de R$21,0 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$22,1 milhões, na mesma data de
2008, representando um aumento de 5,5%, principalmente devido ao aumento da provisão sobre lucros e resultados.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
O saldo desta conta passou de R$54,0 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$22,4 milhões, na mesma data de
2008, representando uma redução de 58,6%, principalmente devido à transferência para o circulante.
Empréstimos e Financiamentos
O saldo desta conta passou de R$1.296,8 milhões (encargos de R$5,1 milhões, circulante R$187,5 milhões e não
circulante R$1.104,2 milhões), em 31 de dezembro de 2007, para R$1.215,5 milhões (encargos de R$4,8 milhões,
circulante R$228,0 milhões e não circulante R$982,7 milhões), na mesma data de 2008, representando uma redução
de 6,3%, principalmente devido à amortização da dívida em R$224,0 milhões.
Provisões para Litígios e Contingências
O saldo desta conta passou de R$44,6 milhões, em 31 de dezembro de 2007, para R$47,7 milhões, na mesma data de
2008, representando um aumento de 7,1%, principalmente devido à atualização monetária.
10.2. Comentários dos diretores sobre
a.
resultado das operações da Companhia, em especial: i) descrição de quaisquer
componentes importantes da receita; e ii) fatores que afetaram materialmente os resultados
operacionais
i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita
Ao longo dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009, as receitas da Companhia
decorreram do suprimento de energia elétrica.
Desde o início de 2006, toda a garantia física da Companhia está contratada no longo prazo por meio de um contrato
bilateral de compra e venda de energia elétrica assinado com a AES Eletropaulo, cujas receitas equivalem a 95,5% de
toda a receita bruta, em 2009.
Após as exclusões do consumo próprio e perdas técnicas de transmissão, os volumes excedentes são direcionados de
acordo com as determinações do ONS: primeiramente ao MRE e posteriormente vendidos ao mercado spot pela
CCEE. Em 2009, as receitas com as operações realizadas no CCEE equivalem a 4,5% de toda a receita bruta da
Companhia.
ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os diretores entendem que não houve fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais da Companhia
nos últimos três exercícios sociais que não tenham sido mencionados no item 10.1 (h) “Comentários dos Diretores alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras”.
b.
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
O preço praticado pelo contrato bilateral com a AES Eletropaulo foi fixado em 2000, na data de sua assinatura, com
base na regulamentação vigente que estabelecia o Valor Normativo (VN) como parâmetro de preço para contratações
bilaterais. Desde então, esse preço é reajustado anualmente, no mês de julho, pela variação acumulada do IGP-M nos
últimos 12 meses, conforme previsto no contrato. As receitas com o contrato bilateral representavam em 31 de
dezembro de 2009 a participação de 95,5% da receita bruta da Companhia.
A tabela abaixo mostra os principais fatores que impactam a receita bruta da Companhia:

Exercício Findo em 31 de
Dezembro de
Receita Operacional Bruta (R$)
Preço Médio Contrato Bilateral
(R$/MW/h)
Energia Faturada Contrato Bilateral
(MW/h)
Faturamento Contrato Bilateral (R$)
Contribuição do Contrato Bilateral
com a AES Eletropaulo para a Receita
Operacional Bruta
Preço Médio CCEE (R$/MW/h)
Energia Faturada CCEE (MW/h)
Faturamento CCEE (R$)
Contribuição das Vendas na CCEE
para a Receita Operacional Bruta

2007
2008
2009
1.530.613 1.690.411 1.754.602
132,34

140,71

Variação
2009 x
2008 x
2008
2007
3,8%
10,4%

150,84

7,2%

6,3%

11.108
11.138
11.108
1.469.990 1.567.244 1.675.482

-0,3%
6,9%

0,3%
6,6%

96,0%

92,7%

95,5%

6,4%

6,4%

26,20
2.314
60.623

61,27
2.010
123.167

23,77
3.328
79.120

-61,2%
65,6%
-35,8%

133,8%
-13,1%
103,2%

4,0%

7,3%

4,5%

-2,6%

4,1%

A tabela acima mostra que a variação do preço médio do contrato bilateral foi de 7,2% na comparação do ano de 2009
com o ano de 2008 e de 6,3% na comparação entre os anos de 2008 e 2007. Essas variações colaboraram para o
aumento de 6,4% na contribuição do Contrato Bilateral com a AES Eletropaulo para a receita operacional bruta em
ambas as comparações.
O volume anual de energia contratada pelo contrato bilateral com a AES Eletropaulo é fixado em MW médio variando,
apenas com o número de horas no ano. A diferença do volume faturado através do contrato bilateral no ano de 2008,
se deu por conta deste ano ter sido um ano bissexto.
Adicionalmente, a receita advinda da comercialização de energia com a CCEE (operações no MRE e no mercado
spot), responsável por cerca de 4,5% da receita operacional bruta da Companhia em 2009, pode variar de acordo com
as condições de mercado. Em 2009, em função do excesso de oferta de energia devido aos confortáveis níveis dos
reservatórios brasileiros, o preço no mercado spot na região sudeste apresentou redução de71%, passando de um
valor médio de R$135,3 MW/h em 2008 para um valor médio de R$38,7 MW/h em 2009. Os confortáveis níveis de
reservatórios brasileiros contribuíram para a (i) redução do preço médio faturado para a CCEE em 61,2% e (ii) aumento
de 65,6% da energia faturada para a CCEE em função do maior despacho de energia pela Companhia. Com isso, o
faturamento da Companhia através da CCEE reduziu em 35,8%, gerando uma contribuição negativa de 2,6% para a
receita operacional bruta da Companhia.
Quando comparados os períodos entre 2008 e 2007, devido a escassez da oferta de energia em função dos baixos
níveis dos reservatórios brasileiros, o preço no mercado spot na região sudeste aumentou de forma significativa,
passando de R$97,0 MW/h em 2007 para R$135,3 MW/h em 2008. Assim, os baixos níveis de reservatórios
brasileiros contribuíram para (i) o aumento do preço médio faturado para a CCEE em 133,8% e (ii) redução de 13,1%
da energia faturada para a CCEE em função do menor despacho de energia pela Companhia. Com isso, o faturamento
da Companhia através da CCEE aumentou em 103,2%, gerando uma contribuição positiva de 4,1% para a receita
operacional bruta da Companhia.
Vale ressaltar que todas as receitas da Companhia são denominadas em moeda local.
c.
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia

Os custos e despesas operacionais e os resultados financeiros da Companhia são principalmente influenciados pelo
IGP-M e CDI, conforme explicado nos parágrafos abaixo:
Inflação (IGP-M e IPCA): a maior parte dos custos e despesas operacionais da Companhia está atrelada
principalmente a indicadores de inflação, tais como IGP-M e IPCA. As rubricas com maior correlação com estes índices
de inflação são (i) pessoal, (ii) compensação financeira pelo uso de recursos hídricos e (iii) encargos de conexão e
transmissão de energia. A soma destas linhas representa 55,9% do total de custos e despesas operacionais
desconsiderando depreciação e amortização. Com isso, partindo destas três rubricas, um aumento de um ponto
percentual no IGP-M e IPCA no ano de 2009, poderia aumentar em aproximadamente R$2,3 milhões os custos e
despesas operacionais da Companhia. Ademais, conforme mencionado no Item 10.1 (f), a empresa possui uma única
dívida com a Eletrobrás cujos juros são de 10% a.a. e correção monetária pela variação do IGP-M. No exercício findo
em 31 de dezembro de 2009, o montante dessa dívida era de R$969,0 milhões, e um aumento de um ponto percentual
no IGP-M em maio de 2009, período de atualização do saldo, resultaria em um acréscimo de aproximadamente R$0,6
milhão nas despesas financeiras da Companhia no ano de 2009.
CDI: A variação da taxa Selic afeta diretamente as receitas financeiras da Companhia, visto que suas disponibilidades
são representadas por operações de curto prazo, com rentabilidade média em torno de 100,0%, 103,4% e 101,8% do
CDI em 2007, 2008 e 2009 respectivamente. O decréscimo de um ponto percentual sobre a taxa média do CDI em
2009 acarretaria em uma diminuição do resultado financeiro da Companhia em R$7,8 milhões no exercício findo em 31
de dezembro de 2009.
Taxa de Câmbio: Como os custos e despesas operacionais da Companhia, bem como a totalidade das suas receitas,
são denominados em Reais, ela não está significativamente exposta à variação da taxa de câmbio. A variação do dólar
norte-americano frente ao real afeta somente o resultado financeiro da Companhia, visto que a única obrigação
denominada em moeda estrangeira é um provisionamento referente à discussão judicial da redistribuição das cotas de
Itaipu cujo valor é corrigido pela variação cambial. Ao final dos exercícios sociais de 2007, 2008 e 2009 os montantes
provisionados eram de R$7,3milhões, R$14,8 milhões e R$6,9 milhões, respectivamente.
.
10.3. Comentários dos diretores sobre efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera
que venham a causar nas demonstrações financeiras e nos resultados da Companhia
a.

introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve introdução ou alienação de segmentos operacionais da Companhia.
b.

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

A Companhia não constituiu, adquiriu ou alienou participação societária com impactos nas suas demonstrações
financeiras ou resultados.
c.

eventos ou operações não usuais

A Companhia não passou por eventos ou realizou operações não usuais que possam impactar suas demonstrações
financeiras ou resultados.
10.4. Comentários dos diretores sobre
a.

mudanças significativas nas práticas contábeis

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2007, não houve mudanças significativas nas práticas contábeis da
Companhia.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2008, as demonstrações contábeis consolidadas da Companhia
foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a Legislação
Societária Brasileira, Leis n°.s 6.404/76, 9.457/97, 10.303/01 e 11.638/07, Medida Provisória nº. 449/08 (convertida em
Lei nº 11.941/09), normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e normas aplicáveis às concessionárias de
serviço público de energia elétrica estabelecidas pelo poder concedente. A Lei nº. 11.638/07 e a Medida Provisória nº.
449/08, trouxeram alterações à legislação societária que resultaram em novos métodos e critérios contábeis que estão
sendo adotados pela primeira vez pela Companhia. Em função disso, a Companhia registrou e apresentou os impactos
da adoção inicial da Lei nº. 11.638, em 31 de dezembro de 2008, diretamente na conta de lucros acumulados no
Patrimônio Líquido, conforme opção contida na Deliberação CVM nº. 565, de 17 de dezembro de 2008.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2009, as demonstrações contábeis consolidadas da Companhia
foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a Legislação
Societária Brasileira, Leis n°s 6.404/1976, 9.457/1997, 10.303/2001, 11.638/2007 e 11.941/2009, normas da Comissão
de Valores Mobiliários - CVM, vigentes em 31 de dezembro de 2009, e normas aplicáveis às concessionárias de
serviço público de energia elétrica estabelecidas pelo poder concedente. Ressaltamos que as orientações contidas nos
pronunciamentos técnicos do CPC 15 ao 43, aprovados por deliberações emitidas pela CVM em 2009, não foram
incluídas na elaboração nas demonstrações contábeis da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2009. De acordo com as deliberações da CVM, esses pronunciamentos técnicos aplicar-se-ão aos exercícios
encerrados a partir de dezembro de 2010 e às demonstrações contábeis de 2009 a serem divulgadas em conjunto com
as demonstrações contábeis de 2010 para fins de comparação.

A Companhia a seguir apresenta um resumo dos principais pronunciamentos emitidos pelo CPC, durante o exercício
de 2009, com vigência a partir do exercício de 2010, e que de acordo com as avaliações preliminares poderão,
eventualmente, ser aplicáveis à Companhia e suas controladas.
•

CPC 16 - Estoques: tem por objetivo estabelecer o tratamento contábil para os estoques quanto ao valor do custo
a ser reconhecido como um ativo e mantido nos registros até que as respectivas receitas sejam reconhecidas.
Esse pronunciamento proporciona orientação sobre a determinação do valor de custo dos estoques e sobre o seu
subseqüente reconhecimento como despesa em resultado, incluindo qualquer redução ao valor realizável líquido.
Proporciona orientação sobre o método e os critérios usados para atribuir custos aos estoques. Este
pronunciamento técnico do CPC está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 2.
Com base em avaliações preliminares, esse pronunciamento não deverá trazer alterações significativas em
relação às práticas contábeis atuais utilizadas pela Companhia.

•

CPC 20 - Custos de Empréstimos: tem por objetivo estabelecer o tratamento contábil dos custos de empréstimos
diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, os quais formam o custo de
tal ativo, sendo os demais custos de empréstimos, não vinculados a um ativo qualificável, reconhecidos como
despesa no momento em que ocorrerem. Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais
de Contabilidade - IAS 23.
Com base em avaliações preliminares, esse pronunciamento não deverá trazer alterações significativas em
relação às práticas contábeis atuais utilizadas pela Companhia.

•

CPC 21 - Demonstração Intermediária: este pronunciamento tem por objetivo estabelecer o conteúdo mínimo de
uma demonstração contábil intermediária e os princípios para reconhecimento e mensuração para demonstrações
completas ou condensadas de período intermediário. A demonstração contábil intermediária deve incluir os
seguintes componentes: (a) balanço patrimonial condensado; (b) demonstração condensada do resultado do
período; (c) demonstração condensada do resultado abrangente; (d) demonstração condensada das mutações do
patrimônio líquido; (e) demonstração condensada dos fluxos de caixa; e (f) notas explicativas selecionadas.
De acordo com esse pronunciamento, a frequência de reporte da entidade (anual, semestral ou trimestral) não
deverá afetar a mensuração de seus resultados anuais, ou seja, as mensurações dos períodos intermediários
deverão ser feitas em bases anuais.
Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 34.
Importante observar que as informações trimestrais - ITR, requeridas pela CVM, seguem o formato estabelecido
no programa de envio.
Devido ao fato desse pronunciamento estabelecer que a mensuração de estimativas efetuadas em períodos
intermediários devem ser feitas como em bases anuais, a aplicação desse pronunciamento poderá trazer alguns
impactos intertemporais na apuração dos resultados trimestrais, entretanto não terão impacto na apuração do
resultado anual.

•

CPC 22 - Informações por Segmento: este pronunciamento requer a divulgação de informações segregadas por
segmento operacional da entidade. “Segmento operacional” é definido como um componente da entidade: (a) que
desenvolve atividades de negócios que geram receitas e incorrem em despesas; (b) cujos resultados operacionais
são regularmente revistos pelo principal gestor das operações da entidade para a tomada de decisões; e (c) para
a qual haja informação financeira disponível.
Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IFRS 8.
Este pronunciamento trata somente de divulgação de informações financeiras que são utilizadas pela
Administração da Companhia, de forma a alocar os recursos e analisar a performance dos segmentos.

•

CPC 27 - Ativo Imobilizado: este pronunciamento tem por objetivo estabelecer o tratamento contábil para o ativo
imobilizado, principalmente quanto ao (a) reconhecimento dos ativos; (b) a determinação de seus valores
contábeis; (c) os valores de sua depreciação; e (d) eventuais perdas por desvalorização. Estabelece o conceito de
que o custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se for provável que irá gerar futuros
benefícios econômicos para a entidade e puder ser mensurado confiavelmente. Define que o custo de um item do
ativo imobilizado inclui: (s) seu preço de aquisição; (b) custos diretos para colocar o ativo em condições de
funcionamento; e (c) estimativa inicial de custos de desmontagem, remoção e restauração do local. Estabelece
que a depreciação deve ser apropriada de forma sistemática ao longo da vida útil estimada e que o valor
depreciável de um ativo é determinado após a dedução de seu valor residual, bem como estabelece que a vida
útil e o valor residual sejam revisados pelo menos ao final de cada exercício.
No registro do ativo imobilizado e de sua depreciação, as empresas de energia elétrica têm utilizado os critérios
definidos no Manual de Contabilidade do Setor de Energia Elétrica. A depreciação tem sido calculada de acordo
com as vidas úteis definidas pela ANEEL.
Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 16.
Com base em avaliações preliminares efetuadas pela Companhia, a Companhia entende que poderá haver
impacto significativo decorrente da aplicação desse pronunciamento (vide comentário sobre o ICPC 10).

•

CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro: este pronunciamento define critérios
para a seleção e a mudança de políticas contábeis, bem como define o tratamento contábil e a divulgação de
mudanças nas políticas contábeis. Importante, observar que os critérios relacionados à divulgação de políticas
contábeis são estabelecidos no Pronunciamento CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.
É estabelecido que se um pronunciamento (CPC), interpretação (ICPC) ou orientação (OCPC) se aplicar
especificamente a uma transação, um evento ou uma circunstância, as políticas contábeis aplicadas a essa
transação devem ser determinadas pela aplicação do pronunciamento, interpretação ou orientação, considerando,
ainda, quaisquer guias de implementação relevantes emitidos pelo CPC.
Na ausência de pronunciamento, interpretação ou orientação, a administração exercerá seu julgamento no
desenvolvimento e na aplicação de política contábil.
Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 8.
Em razão deste pronunciamento fornecer orientação sobre a seleção de políticas contábeis e tratar de mudanças
de estimativas e retificação de erros, a Companhia julga com base em avaliações preliminares que não deverá
haver impactos decorrentes da aplicação desse pronunciamento.

•

CPC 24 - Eventos Subsequentes: a definição de eventos subsequentes são os eventos que ocorrem no período
entre a data-base das demonstrações contábeis e a data em que é concedida a autorização para emissão das
demonstrações contábeis. O objetivo desse pronunciamento é de determinar quando a entidade deve ajustar suas
demonstrações contábeis em decorrência de eventos subsequentes ocorridos após a data-base das
demonstrações contábeis e quando a entidade deve somente divulgar eventos subseqüentes ocorridos após a
data-base das demonstrações contábeis.
Existem dois tipos de eventos subsequentes: (i) um refere-se a eventos que evidenciam condições que já existiam
antes da data-base das demonstrações contábeis, que requerem ajustes a essas demonstrações; e (ii) o outro
refere-se a fatos e/ou condições que surgiram após a data-base das demonstrações contábeis, que requerem a
divulgação desse fato nessas demonstrações.
Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 10.
O principal impacto na aplicação de pronunciamento refere-se à contabilização de dividendos. De acordo com
essa norma, ao final do exercício a entidade deverá reconhecer como passivo o dividendo mínimo obrigatório.
Dividendos adicionais ao mínimo, propostos pela administração, serão registrados como passivo à medida em
que forem aprovados pelos órgãos competentes da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia contabilizou como um passivo, de acordo o determinado no parágrafo
3º; do artigo 176 da Lei 6.404/76 (prática contábil vigente em 31 de dezembro de 2009), a proposta da
Administração para distribuição de dividendos. Essa proposta de distribuição de dividendos é superior ao
dividendo mínimo obrigatório e até, 31 de dezembro de 2009, não havia sido aprovada pelo órgão competente.
De acordo com o CPC 24, a proposta da Administração de distribuição de dividendos não é um fato gerador para
registro de um passivo. Portanto, em 2010 a proposta de distribuição de dividendos em valor superior ao mínimo
obrigatório será revertida para o patrimônio líquido em uma conta denominada “Dividendos propostos”. As
demonstrações contábeis de 2009 apresentadas para fins de comparação às demonstrações contábeis de 2010
contemplarão esse ajuste de forma retroativa.

•

CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: este pronunciamento estabelece critérios de
reconhecimento e bases de mensuração para provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, bem como
as informações a serem divulgadas. De acordo com esse pronunciamento, uma provisão deve ser reconhecida se,
e somente se: (a) a entidade tiver uma obrigação presente como resultado de evento passado; (b) for provável
que haverá saída de recursos para liquidar a obrigação; e (c) puder ser feita estimativa confiável do valor da
obrigação.
Os passivos e ativos contingentes, de acordo com esse pronunciamento, não devem ser registrados, em razão de
serem uma possível obrigação ou um possível ativo resultantes de eventos passados, cuja existência será
confirmada pela ocorrência de um evento futuro incerto não totalmente sob controle da entidade.
Esse pronunciamento define provável como “maior probabilidade de ocorrer do que não ocorrer”. Em decorrência
dessa interpretação de “provável”, a Companhia revisou, em 31 de dezembro de 2009, a classificação da
probabilidade de perda de seus passivos contingentes, e concluiu com base nesta avaliação preliminar que não
deverá ter impactos decorrentes da aplicação desse pronunciamento.
Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 37.

•

CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: esse pronunciamento define que o conjunto completo das
demonstrações contábeis inclui: (a) balanço patrimonial; (b) demonstração do resultado; (c) demonstração do
resultado abrangente; (d) demonstração das mutações do patrimônio líquido; (e) demonstração dos fluxos de
caixa; (f) demonstração do valor adicionado; (g) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas
contábeis e outras informações explanatórias; e (h) se necessário, o balanço patrimonial do início do período mais
antigo apresentado quando houver a aplicação de política contábil retroativamente ou reapresentação de itens
das demonstrações contábeis.

De acordo com esse pronunciamento, as demonstrações contábeis devem representar apropriadamente a
posição financeira e patrimonial, o desempenho e o fluxo de caixa da entidade. A representação apropriada
também exige que a entidade: (a) selecione e aplique políticas contábeis de acordo com os pronunciamentos,
interpretações e orientações do CPC; (b) apresente informação relevante, confiável, comparável e compreensível;
e (c) realize divulgações adicionais para permitir a compreensão do impacto de determinadas transações sobre a
posição financeira e patrimonial da entidade.
Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 1.
Este pronunciamento fornece orientação sobre a apresentação de demonstrações contábeis. Assim, a Companhia
julga com base em avaliações preliminares que não deverá haver impactos decorrentes da aplicação desse
pronunciamento, contudo a Companhia efetuará a reclassificação da parcela dos tributos e contribuições diferidos
ativos, registrados no ativo circulante (R$5,7 milhões) em 31 de dezembro de 2009.
•

CPC – 30 - Receitas: esse pronunciamento estabelece o tratamento contábil de receitas provenientes de certos
tipos de transações e eventos, e deve ser aplicado na contabilização da receita proveniente da venda de bens,
prestação de serviços e da utilização de ativos da entidade que geram juros, royalties e dividendos. A receita deve
ser mensurada e registrada pelo seu valor justo.
De acordo com o CPC 30, a receita deve ser reconhecida quando forem satisfeitas todas as seguintes condições:
(a) foram transferidos todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do bem; (b) não for mantido
envolvimento continuado na gestão dos bens; (c) o valor da receita possa ser confiavelmente mensurado; (d) os
benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade; e (e) as despesas possam ser
confiavelmente mensuradas.
Esse pronunciamento define que, para fins de divulgação na demonstração do resultado, a receita inclui somente
os ingressos brutos de benefícios econômicos, portanto, as quantias cobradas por conta de terceiros, tais como
tributos sobre vendas, não são benefícios econômicos, dessa forma, são excluídos da receita. Este
pronunciamento requer uma divulgação em nota explicativa da “receita bruta tributável” reconciliada com a receita
apresentada na demonstração do resultado.
Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 18.
O principal impacto da aplicação desse pronunciamento será a apresentação da receita na demonstração do
resultado, que deverá ser líquida de quantias cobradas por conta de terceiros. Em geral, com base em avaliações
preliminares, a aplicação desse pronunciamento não deverá trazer impactos significativos.

•

CPC 32 - Tributos sobre o Lucro: o objetivo desse pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil para os
tributos sobre o lucro. A principal questão tratada nesse pronunciamento é o tratamento contábil dos efeitos fiscais
atuais e futuros sobre (a) a realização (liquidação) do valor contábil dos ativos (passivos) que são reconhecidos no
balanço patrimonial da entidade; e (b) as operações e outros do período atual que são reconhecidos nas
demonstrações contábeis da entidade.
Esse pronunciamento também requer a contabilização de um ativo fiscal diferido sobre prejuízos fiscais não
utilizados, na medida em que seja provável que serão gerados lucros tributáveis futuros para possibilitar a
compensação desse ativo fiscal diferido.
Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 12.
Com base em avaliações preliminares, a aplicação desse pronunciamento não deverá trazer impactos
significativos, exceto pelos efeitos decorrentes de sua aplicação para os períodos intermediários e a
reclassificação do saldo integral no longo prazo, conforme mencionando na análise sobre o CPC 21.

•

CPC 33 - Benefícios a Empregados: este pronunciamento tem por objetivo estabelecer os critérios para a
contabilização e a divulgação de benefícios concedidos aos empregados, sendo requerido o registro de (a) um
passivo, quando o empregado prestou o serviço em troca de benefícios a serem pagos no futuro; e (b) uma
despesa quando a entidade utilizou o benefício econômico proveniente do serviço recebido do empregado.
Os benefícios a empregados são definidos da seguinte forma:
(a)

benefícios de curto prazo, que incluem salários, licenças remuneradas, benefícios não monetários
(como assistência médica, automóveis, etc.);

(b)

benefícios pós-emprego, tais como pensões, seguro de vida pós-emprego, assistência médica pósemprego;

(c)
(d)

benefícios de longo prazo, tais como licenças remuneradas, gratificação por tempo de serviço, etc.;
benefícios por desligamento.

Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 19.
Com base em avaliações preliminares, a aplicação desse pronunciamento não deverá trazer impactos
significativos.

•

ICPC 08 - Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos: esta interpretação fornece orientações sobre
os critérios para contabilização dos dividendos, de acordo com as orientações contidas no CPC 24 - Eventos
Subseqüentes e CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Essa interpretação
estabelece que o dividendo mínimo obrigatório deve ser registrado como um passivo na data do encerramento do
exercício social e que o dividendo adicional ao mínimo obrigatório, seja registrado como passivo somente quando
aprovado pela Assembléia de Acionistas ou outro órgão competente.
Assim, esta interpretação recomenda que para atender ao disposto no artigo 173, parágrafo 3º da Lei 6.404/76, o
qual estabelece o registro da destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no
pressuposto da sua aprovação pela assembléia geral, o dividendo adicional ao mínimo obrigatório seja mantido
em conta do patrimônio líquido em uma conta denominado “dividendo adicional proposto”.
A proposta da administração para destinação do lucro deverá estar detalhada em nota explicativa.
Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia registrou, de acordo com as práticas contábeis vigentes, a proposta
da Administração para distribuição de dividendos no valor de R$113,7 milhões. Essa proposta é superior ao
mínimo obrigatório, portanto deverá, de acordo com esse pronunciamento, ser revertida em 2010 para se adequar
às novas normas contábeis.

•

CPC 18 Investimento em Coligada e em Controlada – este pronunciamento tem por objetivo especificar como
devem ser contabilizados os investimentos em coligadas nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas
do investidor e em controladas nas demonstrações contábeis da controladora. Este pronunciamento determina
que os investimentos em coligadas e em controlada devam ser registrados pelo método de equivalência
patrimonial. Este pronunciamento não se aplica aos investimentos em coligadas e controladas que forem mantidos
por organizações de capital de risco, fundos mútuos e entidades similares; também não se aplica aos
investimentos classificados como instrumentos financeiros mantidos para negociação, de acordo com os
requisitos do Pronunciamento Técnico CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Este
pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IAS 28.
Em geral, a aplicação desse pronunciamento não deverá trazer impactos significativos para a Companhia, visto
que os investimentos da Companhia em controladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

•

CPC 36 - Demonstrações Consolidadas: este pronunciamento tem por objetivo aumentar a relevância, a
confiabilidade e a comparabilidade das informações que a controladora fornece em suas demonstrações
contábeis, por essas demonstrações integrarem as entidades que estão sob seu controle. Este pronunciamento
especifica as circunstâncias em que a entidade deve consolidar as demonstrações contábeis de outra entidade
(uma controlada), os efeitos contábeis de mudanças na participação relativa da controladora sobre a controlada e
da perda do controle sobre a controlada, e a informação que deve ser evidenciada para permitir que os usuários
das demonstrações contábeis avaliem a natureza da relação entre a entidade e suas controladas. Uma entidade
controla outra quando tem o poder de governar as políticas financeiras e operacionais da outra entidade, de forma
a obter benefício das suas atividades. Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de
Contabilidade - IAS 27.
A aplicação desse pronunciamento não deverá trazer impactos significativos para a Companhia, visto que a
Companhia tem o poder de governar as políticas financeiras e operacionais de suas controladas.
Este pronunciamento deverá ser analisado em conjunto com a interpretação ICPC 09.

•

CPC 37 Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade – este pronunciamento tem por objetivo
garantir que as primeiras demonstrações contábeis consolidadas de uma entidade de acordo com as Normas
Internacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB – International Accounting Standards Board (IFRSs International Financial Reporting Standards) e as divulgações contábeis intermediárias para os períodos parciais
cobertos por essas demonstrações contábeis contenham informações de alta qualidade e apresentem o mesmo
resultado líquido e patrimônio líquido, a não ser em situações excepcionalíssimas.
Este pronunciamento apresenta um conjunto de isenções na aplicação inicial das normas internacionais de
contabilidade. As isenções e os impactos gerados em função da aplicação deste pronunciamento são os
seguintes:
(a)

Ativo imobilizado: A Companhia optou por utilizar um novo laudo de avaliação a valor justo, sendo este novo
valor considerado como custo a partir da data de transição (01.01.2009);
O laudo de avaliação para determinar o valor justo do ativo imobilizado na data de transição está em
processo de elaboração. Portanto, a avaliação do aumento ou diminuição no valor do ativo imobilizado
somente será possível após a finalização desse laudo de avaliação.

(b)

Benefícios a empregados: com base em avaliações preliminares, para fins de transição para as normas
internacionais de contabilidade, a Companhia aplicará a isenção prevista em relação aos benefícios a
empregados, e registrará os ganhos e perdas atuariais e custos dos serviços passado não reconhecidos, em
conta específica de transição no patrimônio líquido (lucros e prejuízos acumulados). Esta isenção não trará
impactos no patrimônio líquido da Companhia, em função de não haver ganhos e perdas atuarias a serem
reconhecidos.

(c)

Ativos e passivos de controladas, coligadas e empreendimentos conjuntos: Esta isenção determina os
critérios de mensuração dos ativos e passivos quando uma controlada e uma controladora adotam as

normas internacionais de contabilidade em períodos diferentes. Esta isenção não se aplica para a
Companhia, visto que tanto a controladora, quanto as controladas passarão a adotar os pronunciamentos no
mesmo período.
(d)

Instrumentos financeiros compostos: O CPC 39 exige que a entidade divida um instrumento financeiro
composto em componentes de passivo e de patrimônio líquido. De acordo com este pronunciamento, os
instrumentos financeiros não precisam ser separados em componentes de passivo e de patrimônio líquido,
quando o componente de passivo estiver liquidado na data de transição. A Companhia não possui
instrumentos compostos para fins de segregação, na data de transição.

Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade - IFRS 1.
•

CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração – este pronunciamento disciplina o
reconhecimento e a mensuração de operações realizadas com instrumentos financeiros – incluindo derivativos –
de acordo com o disposto no IAS 39. Este Pronunciamento deve ser aplicado a todas as entidades e a todos os
tipos de instrumentos financeiros, com exceção aos direitos e obrigações advindos de operações de leasing,
direitos e obrigações oriundos de contratos de benefícios a empregados entre outras.
Um instrumento financeiro é qualquer contrato que origine um ativo financeiro para uma entidade e um passivo
financeiro ou título patrimonial para outra entidade. Os ativos financeiros são quaisquer ativos que sejam: caixa,
instrumento patrimonial de outra entidade, direito contratual, ou um contrato que seja ou possa vir a ser liquidado
por instrumentos patrimoniais da própria entidade. Os passivos financeiros são quaisquer passivos que sejam:
obrigações contratuais, contratos que serão ou poderão ser liquidados com títulos patrimoniais da própria
entidade.
Um instrumento financeiro pode ser classificado em quatro categorias: (a) ativo ou passivo financeiro mensurado
ao valor justo por meio do resultado, (b) mantido até o vencimento, (c) empréstimos e recebíveis e (d) disponível
para venda.
O reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros é efetuado pelo seu valor justo, acrescidos dos custos de
transação vinculados diretamente à sua aquisição ou emissão e ajustado posteriormente pelas amortizações do
principal, pelos juros acumulados calculados com base no método da taxa de juros efetiva (custo amortizado), e
por qualquer ajuste para redução ao seu provável valor de recuperação ou créditos de liquidação duvidosa. O
tratamento contábil relacionado ao reconhecimento dos custos de transação não se aplica para os ativos
financeiros mensurado ao valor justo por meio do resultado.
Em geral, a aplicação desse pronunciamento não deverá trazer impactos significativos para a Companhia, uma
vez que não há expectativa de mudanças no valor contábil dos ativos e passivos financeiros registrados.

•

CPC 39 Instrumentos Financeiros: Apresentação - Este Pronunciamento tem como objetivo estabelecer os
princípios para a apresentação de instrumentos financeiros como passivos ou instrumentos patrimoniais e para a
compensação de ativos e passivos financeiros. Este pronunciamento está correlacionado com as Normas
Internacionais de Contabilidade – IAS 32.
A aplicação desse pronunciamento não deverá trazer impactos contábeis significativos para a Companhia, porém,
poderá impactar a apresentação das demonstrações contábeis.

•

CPC 40 Instrumentos Financeiros: Evidenciação – este pronunciamento requer que as entidades apresentem
evidências em suas demonstrações contábeis que permitam que os usuários avaliem a significância dos
instrumentos financeiros para a posição patrimonial e performance da entidade; a natureza e a extensão dos
riscos oriundos de instrumentos financeiros aos quais a entidade está exposta; e a forma pela qual a entidade
gerencia esses riscos. Este Pronunciamento abriga as necessidades de evidenciação relacionadas às operações
definidas nos Pronunciamentos Técnicos CPC 38 e 39. Este pronunciamento está correlacionado com as Normas
Internacionais de Contabilidade – IFRS 7.
Este pronunciamento exige a divulgação de informações sobre a relevância dos instrumentos financeiros para a
situação financeira e patrimonial de entidade e seu desempenho. Essa exigência envolve:
(a)

Divulgação relacionada à posição financeira da entidade – inclusive informações sobre os ativos e passivos
financeiros por categoria, divulgações especiais quando a opção pelo valor justo é usada, reclassificações,
baixa dos ativos e passivos financeiros, ativos dados em garantia, derivativos embutidos e violação de
termos contratuais.

(b)

Divulgação relacionadas ao desempenho da entidade no período – inclusive informações sobre receita
reconhecida, despesas, ganhos e perdas; despesas e receitas de juros; receitas de honorários; e perdas por
impairment; e

(c)

Outras divulgações – informações sobre políticas contábeis, contabilização de proteção (hedge) e os valores
justos de cada classe de ativo e passivo financeiro.

O pronunciamento requer ainda, a divulgação de informações sobre a natureza e a extensão dos riscos
decorrentes de instrumentos financeiros:
(a)

Divulgações qualitativas sobre exposições a cada classe de risco e como esses riscos são gerenciados; e

(b)

Divulgações quantitativas sobre exposições a cada classe de risco, separadamente para risco de crédito,
risco de liquidez e risco de mercado (inclusive as análises de sensibilidade).

Com base em avaliações preliminares, esse pronunciamento não deverá trazer alterações significativas em
relação às práticas contábeis atuais utilizadas pela Companhia.
•

CPC 43 Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 15 a 40 – este pronunciamento tem por objetivo
fornecer as diretrizes necessárias para que as demonstrações contábeis individuais, inclusive as divulgações
contábeis intermediárias sejam preparadas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade
emitidas pelo IASB – International Accounting Standards Board, exceto pelas entidades que tenham investimentos
em controlada avaliados pelo método da equivalência patrimonial, uma vez que o IASB não aceita esse registro, e
pela eventual manutenção, por alguma entidade, do saldo em conta do ativo diferido, conforme permissão da Lei
11.638, e que tem caráter de transição até a total amortização desses saldos.
Com o objetivo de aplicar este pronunciamento, a entidade deverá, primeiramente, fazer a aplicação do CPC 37 –
Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade às suas demonstrações consolidadas quando adotar
tais normas internacionais pela primeira vez. A seguir, a entidade deverá transpor, para suas demonstrações
individuais, todos os ajustes que forem necessários, ou pelos quais optar, na aplicação do CPC 37, de forma a
obter o mesmo patrimônio líquido em ambos os balanços patrimoniais, consolidado e individual.
Este pronunciamento está correlacionado com as Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS 1.
A aplicação desse pronunciamento deverá trazer os mesmos impactos descritos no CPC 37.

•

ICPC 01 Contratos de Concessão – esta interpretação tem por objetivo orientar sobre a contabilização de
concessões de serviços públicos a operadores privados. Esta interpretação é aplicável a concessões de serviços
públicos a entidades privadas caso:(a) o concedente controle ou regulamente quais serviços o concessionário
deve prestar com a infra-estrutura, a quem os serviços devem ser prestados e o seu preço; e (b) o concedente
controle – por meio de titularidade, usufruto ou de outra forma – qualquer participação residual significativa na
infra-estrutura no final do prazo da concessão.
Considerando que os preços da Companhia estão estabelecidos em contrato bilateral, esta interpretação não será
aplicável para a Companhia.

•

ICPC 05 Pronunciamento Técnico CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações – Transações de Ações do Grupo e
em Tesouraria - esta interpretação define que os acordos de pagamento baseado em ações, no qual uma
controladora concede direitos em instrumentos patrimoniais diretamente aos empregados de sua controlada, ou
cuja controlada tem a obrigação de conceder direitos a instrumentos patrimoniais de sua controladora aos seus
empregados, deve ser contabilizado nas demonstrações contábeis da controlada que recebe serviços dos
empregados. Esta interpretação está correlacionada com as Interpretações sobre as Normas Internacionais de
Contabilidade – IFRIC 11.
Com base em avaliações preliminares, a aplicação desta interpretação não deverá trazer impactos significativos
para a Companhia.

•

ICPC 09 Demonstrações Contábeis Individuais: Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e
Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial - esta interpretação tem o objetivo de esclarecer assuntos
relativos à aplicação dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15, 18, 19, 35 e 36, sobre a elaboração das
demonstrações contábeis individuais, demonstrações separadas, demonstrações consolidadas e sobre a
aplicação do método da equivalência patrimonial, em especial quando da elaboração das demonstrações
contábeis consolidadas. Esta interpretação explicita, dentre outros, o tratamento do ágio por expectativa de
rentabilidade futura (goodwill) em certas circunstâncias, inclusive incorporações e fusões, o tratamento contábil
quando da existência de lucros não realizados com partes relacionadas, esclarece como devem ser reconhecidas
algumas transações de capital entre sócios, e aborda pontos relativos à vigência do Pronunciamento Técnico CPC
15 – Combinação de Negócios.
A aplicação desse pronunciamento deverá trazer os mesmos impactos contábeis trazidos na aplicação do CPC
37.

•

ICPC 10 Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos
Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43 - esta interpretação tem o objetivo de tratar de alguns assuntos
relativos à implementação inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27 - Ativo Imobilizado, CPC 28 Propriedade para Investimento, CPC 37 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade e CPC 43 –
Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 15 a 40.
Em função da mudança da prática contábil brasileira para plena aderência ao processo de convergência às
práticas contábeis internacionais, na adoção inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27 e CPC 28, há a opção
de proceder aos ajustes nos saldos iniciais à semelhança do que é permitido pelas normas internacionais de
contabilidade, com a utilização do conceito de custo atribuído (deemed cost), conforme previsto nos
Pronunciamentos Técnicos CPC 37 e 43.
A aplicação desta interpretação poderá trazer impactos significativos no ativo imobilizado, uma vez que a
Companhia optou em utilizar o conceito de custo atribuído (deemed cost).

Conforme mencionado para o CPC 37, a Companhia optou por utilizar um novo laudo de avaliação dos ativos
imobilizados ao seu valor justo, sendo este valor considerado o novo custo a partir da data de transição
(01.01.2009). Esse laudo de avaliação está em processo de elaboração.
b.

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Veja descrição dos impactos no item “a” citados acima.
c.

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

O parecer sobre demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2009 e 31 de dezembro de 2008
(apresentadas para fins de comparação), não contém ressalvas ou parágrafos de ênfase.
O parecer sobre demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 2007
(apresentadas para fins de comparação), não contém ressalvas e possui um parágrafo de ênfase indicando que
as práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas a partir de 1º. de janeiro de 2008 e que as
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2007 que foram apresentadas de forma conjunta com as de
2008, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007 e que não
foram reapresentadas para fins de comparação entre os exercícios, conforme permitido pela Lei 11.638/07 de
Medida Provisória 449/08.
O parecer sobre demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2007 e 31 de dezembro de 2006
(apresentadas para fins de comparação), não contém ressalva e possui um parágrafo de ênfase indicando que a
divulgação das demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado não era requerida, naquele momento,
como parte integrante das demonstrações financeiras básicas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.

10.5. Políticas contábeis críticas adotadas pela Companhia (inclusive estimativas contábeis feitas pela
administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos
resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências,
reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes,
planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental,
critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros)
O processo de elaboração das demonstrações contábeis envolve a utilização de estimativas contábeis. Essas
estimativas foram efetuadas com base no julgamento da administração sobre as informações disponíveis para a
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos incluídos nas
demonstrações contábeis relacionados com estimativas incluem a definição de vidas úteis do ativo imobilizado e de
sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito para determinação de provisão para créditos de
liquidação duvidosa e de outras provisões, inclusive provisões para litígios e contingências, avaliação dos instrumentos
financeiros e demais ativos e passivos na data do balanço. Estimativas também foram usadas para divulgação do
quadro de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos, conforme Instrução CVM nº 475/08.
As provisões para imposto de renda e contribuição social são calculadas e registradas de acordo com a legislação
vigente na data do balanço.
A liquidação das transações, envolvendo essas estimativas, em períodos subsequentes, poderá resultar em valores
divergentes dos registrados nessas demonstrações contábeis devido às imprecisões inerentes ao processo de
estimativa, bem como de eventuais novos fatos que venham a ocorrer. A Companhia revisa suas estimativas e
premissas trimestralmente.
Reconhecimento de receitas
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência e, portanto, inclui o
fornecimento de energia já realizado, porém, ainda não faturado ao consumidor. A receita de venda é reconhecida no
resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes são transferidos para o comprador. Uma receita não é
reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização.
Deterioração e depreciação do ativo imobilizado e intangível
A Companhia reconhece regularmente as despesas relativas à depreciação de seu imobilizado e à amortização de
seus intangíveis. As taxas de depreciação e amortização utilizadas são determinadas pela ANEEL com base nas
estimativas de vida útil estimada dos bens. Além disso, a Companhia monitora o uso de seus ativos fixos e intangíveis
para determinar a necessidade de contabilização de provisão para perda decorrente de sua deterioração,
obsolescência ou realização futura.
A Administração revisa anualmente se existem novos fatos ou eventos indicando que o valor contábil dos ativos
imobilizado e intangível mantidos e utilizados nas operações da Companhia pode não ser realizável. Caso haja algum
indicativo, a Companhia e suas controladas avaliam a recuperabilidade do valor desses ativos e a necessidade de
constituição de provisão sobre eles.

Imposto de renda e contribuição social
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 mil no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela
alíquota de 9% sobre o lucro tributável. O imposto de renda e a contribuição social são reconhecidos pelo regime de
competência, portanto as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de
receitas, temporariamente não tributáveis, para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos
tributários diferidos.
De acordo com a Instrução CVM nº. 371/02, a Companhia, fundamentada na expectativa de geração de lucros
tributáveis futuros, determinada em estudo técnico aprovado pela sua Administração, em bases anuais, reconhece
créditos tributários sobre a totalidade das diferenças temporárias e prejuízos fiscais, que não possuem prazo
prescricional. O valor contábil do ativo diferido é revisado anualmente quanto a sua recuperação pela Companhia, não
sendo apurados ajustes em relação à previsão inicial da Administração.
Provisão para contingências
As provisões para contingências são registradas quando a análise do litígio em andamento, efetuada pelos consultores
jurídicos internos e externos da Companhia, indicam que a classificação da probabilidade de perda é “provável”. A
Companhia contabiliza valores considerados suficientes por sua administração e com base no parecer de seus
advogados internos e externos para cobrir essas perdas prováveis. Se qualquer dado adicional fizer com que seu
julgamento ou o parecer dos advogados externos mude, a Companhia reavalia as obrigações potenciais relacionadas
ao litígio em andamento e revê suas estimativas.
10.6. Comentários dos diretores sobre controles internos adotados para assegurar a elaboração de
demonstrações financeiras confiáveis
a.
grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e
providências adotadas para corrigi-las
Em sua estrutura, a Companhia conta com a Gerência de Controles Internos, que tem como principais atribuições
garantir a adequada operacionalização dos controles voltados às demonstrações financeiras, bem como auxiliar na
revisão de processos de maneira a assegurar que as políticas, procedimentos e normas internas em geral estabeleçam
controles e níveis de aprovação de desembolsos adequados.
Os principais controles que impactam as demonstrações financeiras da Companhia são revistos a cada quatro meses
com base em testes de eficácia. No caso de identificação de eventuais pontos de melhoria sobre esses controles, a
Companhia elabora um plano de ação com o intuito de implementá-los, com definição de prazos e alocação de
responsabilidades para colocar em prática a melhoria desses controles de forma efetiva.
Outro aspecto relevante de controle interno, diz respeito à segregação de funções, que é objeto de constante
monitoramento através do Sistema VIRSA.
Com base nessas avaliações e nos relatórios de auditoria, a Companhia entende que o grau de eficiência dos controles
internos adotados para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório.
A Companhia conta também com uma Diretoria de Auditoria Interna, que atua em dois segmentos: operacional e
financeira. A primeira avalia todos os processos e procedimentos ligados à operação da Companhia e a segunda avalia
as demonstrações financeiras, ambas em conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley, exigências da legislação brasileira,
normas regulatórias do setor elétrico e normas e procedimentos internos.
O plano anual de auditoria é elaborado em conformidade com o resultado da avaliação de riscos e tem como principal
objetivo prover avaliação independente sobre riscos, ambiente de controle e deficiências significativas que possam
impactar as demonstrações financeiras e processos da Companhia. Eventuais deficiências ou não conformidades são
remediadas através de ação estabelecida pelos responsáveis de processos e sua implementação devidamente
acompanhada pela área de Auditoria Interna.
O plano de auditoria é aprovado pelo comitê de auditoria da AES Corporation. Além disto, tanto o plano de auditoria
como o resultado das respectivas auditorias são apresentados aos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como o
plano de ação para regularização de potenciais melhorias em base mensal.
b.
deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
do auditor independente
Os auditores externos da Companhia, durante a execução de seus trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras dos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007, não identificaram recomendações ou deficiências em relação aos
controles internos da Companhia, que pudessem ser consideradas significativas e ou com impactos sobre as demonstrações
financeiras. Especificamente, em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, o relatório de recomendações dos
auditores independentes encontra-se em fase elaboração, porém, fomos informados previamente, através de reuniões e
correspondências com os auditores da Companhia, que não foram identificadas recomendações ou deficiências consideradas
significativas e que pudessem impactar as demonstrações financeiras da Companhia.

10.7. Comentários dos diretores sobre aspectos referentes a eventuais ofertas públicas de distribuição de
valores mobiliários
a.

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Não aplicável na parte de dividas.
b.
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas
de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável.
c.

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável.

10.8. Descrição dos itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia
a.
os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: i) arrendamentos
mercantis operacionais, ativos e passivos; ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a
entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; iii) contratos de
futura compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não terminada; e v)
contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Todos os ativos e passivos detidos pela Companhia estão registrados no balanço patrimonial. A Companhia possui
contratos de compra e venda de produtos e serviços firmados que são registrados à medida que os produtos são
recebidos ou os serviços são realizados. Portanto, não há ativos ou passivos detidos pela Companhia que não
aparecem no balanço patrimonial.
b.

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.
10.9. Comentários dos diretores sobre cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
indicados no item 10.8, indicando: a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as
despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras da Companhia; b. a natureza e o propósito da operação; e c. natureza e montante das
obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência da operação
Não aplicável.
10.10.

Comentário dos diretores sobre principais elementos do plano de negócios da Companhia
a.

investimentos, incluindo:

Projetos em desenvolvimento pela AES Tietê:
•

TermoSP: projeto termoelétrico a gás natural com capacidade aproximada de 500MW a ser instalado no
Estado de São Paulo. O projeto encontra-se em fase de estudos de viabilidade e qualifica-se para o
cumprimento da Obrigação de Expansão. O valor total do investimento, assim como o projeto, ainda está em
análise.

•

PCH Carrapatos: projeto de pequena central hidrelétrica com capacidade de 21,6MW localizado no Rio
Pardo no município de Caconde/SP. O projeto está em fase de renovação da Licença de Instalação e
qualifica-se para o cumprimento da Obrigação de Expansão. O valor total do investimento, assim como o
projeto, ainda está em análise.

•

PCH São João: projeto de pequena central hidrelétrica com capacidade de 9,6MW localizado no Rio
Sorocaba, no município de Cerquilho/SP. O projeto é qualificado para o cumprimento da Obrigação de
Expansão e está em fase de avaliação de viabilidade técnica e econômica. O valor total do investimento,
assim como o projeto, ainda está em análise.

•

Complexo Noroeste de Minas: projeto composto por 3 pequenas centrais hidrelétricas: PCH Costa, com
capacidade de 19 MW localizado no Rio Piratinga no município de Formoso/MG, PCH Bebedouro, com
capacidade de 16 MW localizado no Rio São Miguel no município de Unaí/MG, e PCH Palmital com
capacidade de 15MW localizado no Rio Ponte Grande no município de Formoso/MG. Estes projetos
encontram-se em fase de licenciamento: PCH Palmital obteve Licença Prévia em dezembro de 2009 e PCH
Costa e PCH Bebedouro deverão obter Licença Prévia no 1º. Trimestre de 2010.

•

Complexo Jaguari-Mirim: projeto composto por 2 pequenas centrais hidrelétricas: PCH São José com
capacidade de 4,0 MW e PCH São Joaquim com capacidade de 3,0 MW, ambas localizadas no Rio Jaguari
Mirim no município de São João da Vista/SP. Este projeto encontra-se em fase de construção e tem previsão
de entrada em operação comercial no segundo semestre de 2010. O projeto qualifica-se para o cumprimento
da Obrigação de Expansão. Os investimentos realizados até 31 de dezembro de 2009 nesse projeto
somavam R$28,6 milhões. O valor total previsto para esse projeto é de R$29,7 milhões.

ii) fontes de financiamento dos investimentos:
Para os projetos da AES Tietê citados acima, os diretores da Companhia afirmam que buscarão financiamentos
através do BNDES, bem como outras alternativas disponíveis no mercado.
iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
O projeto de Piabanha consiste na construção de três PCHs localizadas no Estado do Rio de Janeiro por meio da
subsidiária AES Rio PCH Ltda. A capacidade instalada total do projeto é de 52 MW, com energia firme de 28,97 MW
médios. Os investimentos realizados até 31 de dezembro de 2009 somam R$24,5 milhões.
Em 23 de outubro de 2006, a AES Tietê assinou um Contrato de Compra e Venda de Autorizações para Exploração de
Potencial Hidráulico, cujos direitos de implantação e exploração foram aprovados pela ANEEL, em 10 de Abril de 2007,
por meio das resoluções 868, 869 e 870. Os projetos contam com Licença de Instalação emitida pela Fundação
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro – FEEMA.
A Companhia obteve, em 11 de novembro de 2008, a declaração de utilidade pública para as obras e atividades de
infra-estrutura a serem realizadas no âmbito do projeto. Adicionalmente, em 08 de dezembro de 2008, obteve a
autorização para supressão de vegetação nativa, necessária à implantação dos empreendimentos. Na mesma data, foi
celebrado Termo de Compromisso Ambiental – TCA, estabelecendo as medidas ecológicas, de caráter mitigador,
compensatório e de adequação ambiental, em razão da realização de obras de construção das PCH's.
Após realizar uma criteriosa reavaliação de todos os aspectos do projeto através de análises de viabilidade e estudos
de sensibilidade a riscos envolvidos na execução do projeto, os diretores da Companhia entenderam pela baixa
probabilidade de retorno do referido projeto.
Na opinião dos diretores da Companhia, os principais riscos identificados foram:
• o alto preço de EPC (Engineering, Procurement and Construction) e risco de sobre-preço associado aos túneis, uma
vez que a qualidade da rocha encontrada ao longo do caminho a ser perfurado para construção do túnel pode variar
sensivelmente. As 3 PCH’s têm túneis de comprimento significativo (Posse 3.5 km, Monte Alegre 2.4 km, São
Sebastião 2.4 km), representando risco de sobre preço de EPC, além dos outros riscos de construção de projetos
hidroelétricos;
• o período reduzido de concessão devido aos projetos terem sido transferidos para a AES Tietê quatro anos depois
da obtenção das autorizações e das licenças ambientais, em particular a supressão de vegetação, terem
apresentado atrasos devido às demandas crescentes do órgão ambiental; e
• possíveis atrasos decorrentes à realocação de pessoas e de uma escola primária na PCH Posse, além da
proximidade de estradas, onde explosões e remoção de solo podem trazer também atrasos e custos adicionais.
Conseqüentemente, foi constituída baixa de R$18,6 milhões referente ao valor integral dos ativos intangíveis (licenças,
despesas legais, depósitos judiciais e outros) associados ao projeto. Os valores remanescentes no ativo imobilizado da
Companhia (R$5,9 milhões) referem-se ao valor contábil das terras aonde seriam construídas as PCHs.
Em reunião realizada em 11 de março de 2010 Conselho de Administração da AES Tietê aprovou a descontinuidade
dos investimentos associados às PCHs de Piabanha. A Companhia continuará avaliando as oportunidades para a
realização desses ativos.
b.
aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
Não aplicável.
c.
novos produtos e serviços, indicando: i) descrição das pesquisas em andamento já
divulgadas; ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de
novos produtos ou serviços; iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; iv) montantes totais
gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Não aplicável.
10.11. Comentários dos diretores sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho
operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Não existem outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia e que
não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção 10.

ANEXO II
Informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência

12.6.

Administradores e membros do conselho fiscal da Companhia

Conselho de Administração:

Nome

Idade

Fernando
Agustin
Pujals

60
anos

Rinaldo
Pecchio
Junior

48
anos

Profissão

CPF/Passa
-porte

Cargo
Eletivo a ser
ocupado

Data
prevista
para
eleição

Data
prevista
para a
posse

Prazo do
mandato

Conselheiro
de
30.04.2010 03.05.2010
Administração
Efetivo
Conselheiro
Economista 057.467.688de
30.04.2010 03.05.2010
Administração
04
Suplente

7685597

Engenheiro

Outros
cargos
exercidos
na
Companhia

A ser
indicado
pelo
controlador
ou não

AGO de
2011

N/A

Sim

AGO de
2011

Diretor

Sim

Prazo
do
Manda
to

Outros
cargos
exercidos

Conselho Fiscal:

Nome

Idade

Profissão

CPF /
Passaporte

Data
Cargo
prevista
Eletivo a ser
para
ocupado
eleição

Data
prevista
para
posse

Ricardo
Berer

56
anos

Engenheiro
Conselheiro 30.04.201
314.851.707-53
03.05.2010
Eletricista
Fiscal Efetivo
0

Luiz
Ferreira
Xavier
Borges

57
anos

Advogado 333.041.907-59

Kurt Janos
Toth

62
anos

Economista 193.789.557-20

Sebastião
Bergamini
Junior
Mauro
Thomaz de
Oliveira
Gomes
Roberto
Lamb

A ser
indicado
pelo
controlador
ou não

AGO de
2011

N/A

Sim

30.04.201
03.05.2010
0

AGO de
2011

N/A

Sim

Conselheiro 30.04.201
03.05.2010
Fiscal Efetivo
0

AGO de
2011

N/A

Sim

Conselheiro
Fiscal
Suplente

56
anos

Contador

743.707.238-68

Conselheiro
Fiscal
Suplente

30.04.201
03.05.2010
0

AGO de
2011

N/A

Sim

61
anos

Contador

190.787.497-68

Conselheiro 30.04.201
03.05.2010
Fiscal Efetivo
0

AGO de
2011

N/A

Sim

Físico

009.352.630-04

Conselheiro
Fiscal
Suplente

AGO de
2011

N/A

Sim

61
anos

30.04.201
03.05.2010
0

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários,
bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou
estruturas não sejam estatutários.
Não aplicável a presente Proposta.
12.8.

Administradores e membros do conselho fiscal

a.

currículos dos administradores e membros do conselho fiscal

Conselho de Administração:
Fernando Agustin Pujals
Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
Fernando Agustin Pujals é atualmente o Líder Regional da AES Argentina, a terceira maior Companhia de Eletricidade
do país, a qual opera nove plantas de geração (Hidroelétricas Alicura, Cabra Corral, El Tunal, Quebrada de Ullum e
Ullum; Termoelétricas Paraná, Central Dique, Central Sarmiento e Central Térmica San Nicolás) e duas distribuidoras

(EDELAP e EDES). Ele ocupa esta posição desde março de 2009. De janeiro de 2007 a fevereiro de 2009 foi
Presidente da AES El Salvador, empresa que opera quatro das cinco principais distribuidoras do país: CAESS,
CLESA, EEO e DEUSEM. Juntas elas abrangem mais de 80% do mercado energético nacional. De outubro de 2002 a
dezembro de 2006 foi Diretor Geral e Presidente da EDELAP S.A., EDEN S.A, e EDES S.A., três distribuidoras de
energia que abrangem 52 distritos, incluindo a cidade de Buenos Aires (Argentina), atingindo um total de 800 mil
consumidores. De novembro de 1986 até abril de 2000 foi Diretor Operacional da Camuzzi Gas del Sur e Camuzzi
Gas Pampeana e Diretor Industrial da Acindar (indústria argentina de aço e ferro) e da Peñaflor (empresa argentina
líder de bebidas não alcoólicas). De janeiro de 1980 a abril de 1993, foi membro do Conselho de Administração da
Argentinean Steel Institute e da Argentinean Petrol and Gas Institute, além de membro da Metals Institute em Londres
e conselheiro da Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica da Argentina (ADEERA) de fevereiro de 2003 a
dezembro de 2006. Ele é formado em engenharia mecânica pela Universidad Nacional de Rosário (Argentina), com
MBA em Administração em Lausanne – International Institute for Management Development (IMD) na Suíça.
Rinaldo Pecchio Junior
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Rinaldo Pecchio Junior é Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da AES Tietê S.A. e Diretor VicePresidente e Diretor de Relações com Investidores da AES Eletropaulo dezembro de 2009. Também foi Diretor
Executivo de Finanças e Transformação de Negócios da Tetra Pak Ltda. (companhia fechada que atua no setor de
embalagens para líquidos e alimentos processados) de novembro de 2005 a dezembro de 2009. Nos últimos cinco
anos, além desta, exerceu as seguintes funções: Controller, Gerente de Tesouraria e Relação com Investidores e
Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Elektro – Eletricidade e Serviços S.A. (companhia aberta que
atua no setor de geração, distribuição e transmissão de energia), no período de abril de 1999 a novembro de 2005. É
formado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas e em Contabilidade pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas, com MBA em Finanças pelo IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Fez cursos “in
company” de atualização e desenvolvimento gerencial nos Estados Unidos com professores da Harvard Business
School e na Tuck School of Business e cursos de atualização e desenvolvimento profissional na Europa com
professores do IMD - International Institute for Management Development, Suíça.
Conselho Fiscal:
Ricardo Berer
Membro do Conselho Fiscal (Efetivo)
Ricardo Berer foi Assessor da Presidência do BNDES (de abril de 2003 a agosto de 2007) e é atualmente Assessor de
Mercado de Capitais do BNDES (desde setembro de 2007). Atuou na Diretoria de Planejamento, Engenharia e Construção
da FURNAS Centrais Elétricas S.A. (companhia focada na geração e distribuição de energia elétrica) (de maio de 1989
até setembro de 2001). Participou no Projeto de Reforma do Setor Elétrico Nacional (RESEB) de fevereiro de 1995 até
dezembro de 1997. É engenheiro eletricista formado pelo IME - Instituto Militar de Engenharia e pós graduado em Sistemas
de Potência e mestre em Engenharia de Produção, ambos pela COPPE/URFJ. Possui MBA em Desenvolvimento Econômico
e Social pelo Instituto de Economia da UFRJ. Ricardo Berer é membro do conselho fiscal da AES Eletropaulo. e da AES
Elpa S.A. e membro do Comitê Técnico da Vale Soluções de Energia S.A. (companhia voltada para o desenvolvimento
de soluções de geração e consumo de energia). Foi conselheiro de administração da AES Eletropaulo e da AES Tietê.
Luiz Ferreira Xavier Borges
Membro do Conselho Fiscal (Suplente)
Luiz Ferreira Xavier Borges é conselheiro de Administração da Fundação de Assistência e Previdência Social do
BNDES (FAPES), cujas funções foram exercidas no período entre setembro de 2003 e julho de 2005 e foram
retomadas desde julho de 2007. É membro do Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários do BNDES (AF
BNDES) desde julho de 2002. Trabalhou no BNDES entre 1974 e 2009, onde exerceu a função de advogado entre
1976 e 2009 e de Assistente Técnico entre 1974 e 1976. Borges é doutor em Engenharia da Produção pela
COPPE/UFRJ. Graduação e Mestrado em Direito Econômico, pela UFRJ. Professor de Projetos e Direito Econômico
no Rio de Janeiro em Pós-Graduação (FGV, IBMEC e COPPE) desde março de 1982, até a presente data, com
especialização nos EUA (American University, Washington, D.C.) em International Project Finance, com publicações
técnicas sobre operações estruturadas. É, também, membro suplente do Conselho Fiscal da AES Eletropaulo desde
maio de 2009.
Kurt Janos Toth
Membro do Conselho Fiscal (Efetivo)
Kurt Janos Toth atualmente não exerce atividade profissional, à exceção de sua participação como membro titular do
Conselho Fiscal da AES Tietê S.A. No período entre julho de 1971 até março de 2008, trabalhou no BNDES, onde
exerceu as seguintes funções: Departamento de Controle Interno - Economista; Departamento de Crédito – Chefe de
Departamento; Área de Projetos Industriais – Chefe de Departamento de Bens de Capital e de Indústrias Tradicionais.
Toth foi membro do conselho fiscal das seguintes companhias abertas: Vale S.A. (companhia que atua no setor de
mineração) e Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (companhia focada na geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica). Toth é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense (1973), e pós
graduado em Finanças pela Pontifícia Universidade Católica/RJ em 1977. Toth participou de treinamentos nas áreas de
projetos, gestão e finanças, tais como, Environmental Management Workshop, promovido pela International Finance
Corporation (IFC), e Corporate Credit Risk Analysis, promovido pela Standard & Poor’s, ambos em 2000.
Sebastião Bergamini Júnior
Membro do Conselho Fiscal (Suplente)
Sebastião Bergamini Júnior é formado em contabilidade pela Faculdade Moraes Junior em 1975 e pós-graduado em
finanças corporativas pela Fundação Getúlio Vargas - FGV em 1994. Nos últimos cinco anos exerceu as seguintes
funções: foi Sócio Consultor da ASCOT Assessoria, Consultoria e Treinamento S/C Ltda. (companhia que presta
serviços de assessoria, consultoria e treinamento para empresas) (de maio de 2008 até julho de 2009), e trabalhou no
BNDES, no período entre novembro de 1977 e abril de 2008, atuando como Subchefe da Auditoria Interna do BNDES

(4 anos), gerente do departamento de avaliação de risco de crédito de empresas não-financeiras (13 anos), gerente de
análise de projetos de investimentos na área de infra-estrutura (1 ano), gerente de carteira de investimento,
acompanhamento e venda de produtos de renda variável (2 anos) e analista de projetos industriais (10 anos). O Sr.
Sebastião Júnior é membro do conselho fiscal da AES Eletropaulo e da AES Elpa S.A. É Diretor de Administração e
Finanças da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (sociedade de economia mista
focada no setor de desenvolvimento industrial) desde agosto de 2009. É membro do conselho deliberativo da
Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (FAPES) desde abril de 2007 com mandato até março de
2011. Foi membro do conselho fiscal das seguintes companhias: (i) abertas: e Companhia Vale do Rio Doce; e (ii)
fechadas: Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (FAPES).
Mauro Thomaz de Oliveira Gomes
Membro do Conselho Fiscal (Efetivo)
Mauro Thomaz de Oliveira Gomes é membro suplente do Conselho Fiscal da AES Eletropaulo desde maio de 2009. e
Conselheiro Fiscal Suplente da AES Elpa S.A. desde abril de 2008. Não exerceu atividade profissional no período entre
2004 e 2008, por estar aposentado. Trabalhou durante 29 anos no BNDES, entre janeiro de 1974 e fevereiro de 2003,
período em que atuou como: (i) Assessor da Superintendência da Área Social (de julho de 2000 a fevereiro de 2003);
(ii) Assessor da Diretoria (de agosto de 1997 a abril de 2000); (iii) Gerente Setorial da Área Industrial (de fevereiro de
1995 a agosto de 1997); (iv) Gerente no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (de julho de 1989 a
outubro de 1990); e (v) Técnico na avaliação e acompanhamento de projetos nos setores de celulose e papel,
petroquímica, agroindústria e setores sociais (de janeiro de 1974 a julho de 1989 e nos intervalos entre as funções
acima mencionadas). Foi membro do Conselho Fiscal da Aracruz Celulose S.A. (companhia aberta que atua no setor
de papel e celulose) de abril de 1976 a abril de 1977. É contador formado na Faculdade de Ciências Contábeis Moraes
Junior em1972.
Roberto Lamb
Membro do Conselho Fiscal (Suplente)
Roberto Lamb é Professor de Administração Financeira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1998 até
a presente data. No período entre dezembro de 1969 e novembro de 1997 trabalhou no Banco do Brasil S.A.
(instituição financeira), onde atuou nas áreas de Licitação e Gestão de Contratos e Construção de Imobilizado, Câmbio,
Comércio Exterior, Negociação de Dívidas, Reestruturação de Empresas. Robert Lamb foi membro do conselho fiscal
das seguintes companhias: (i) abertas: Seara Alimentos S.A. (companhia focada na indústria de alimentos Brasil,
Aberta), Marcopolo S.A. (companhia que atua na indústria de carrocerias de ônibus e vans, Brasil, Aberta), Gerdau
S.A. (companhia que atua no setor siderúrgico, Brasil, Aberta), Rio Grande Energia S.A. (companhia que atua na
distribuição de energia elétrica, Brasil, Aberta). É conselheiro fiscal na AES Eletropaulo e AES Elpa S.A. Lamb é
licenciado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1972), pós-graduado em Economia Monetária
pela FRE/RS (1987) e mestre em Administração (Finanças) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1993).
Lamb é pós-graduado em Economia Monetária pela FRE/RS (1987) e mestre em Administração (Finanças) pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1993).
b.

Condenações criminais, condenações em processo administrativo da CVM e penas aplicadas e
condenações judiciais ou administrativas transitadas em julgado que tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos com qualquer administrador ou membro do conselho fiscal

Nenhum dos profissionais mencionados no item 12.8.a. acima esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação
criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e nenhuma
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou
inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Todos os administradores da Companhia
estão devidamente habilitados para a prática de suas respectivas atividades profissionais.
12.9.

Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre

a.

administradores da Companhia

Não aplicável.
b.
(i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da
Companhia
Não aplicável.
c.
(i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores
diretos ou indiretos da Companhia
Não aplicável.
d.
(i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e
indiretas da Companhia
Não aplicável.

12.10.

Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia

a.

sociedade controlada, direta ou indiretamente, da Companhia
Não aplicável.

b.
controlador direto ou indireto da Companhia
O Sr. Fernando Augustin Pujals, indicado a membro do Conselho de Administração da Companhia, é empregado da
AES Corporation e o Sr. Rinaldo Pecchio Junior é também administrador da AES Corporation e/ou de suas sociedades
controladas.
c.
caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável.

ANEXO III
Informações indicadas no item 13 do Formulário de Referência “Remuneração dos
administradores”

13.1. Política e prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não
estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e
de remuneração
a.

objetivos da política ou prática de remuneração

Conselho de Administração e Conselho Fiscal
A remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal é constituída em sua totalidade de remuneração fixa
(Salário / Pró-labore) e possui como principal objetivo atrair e reter conselheiros independentes com conhecimento do
segmento e de negócios para enriquecer as discussões estratégicas da Companhia, acompanhar de poderem monitorar,
resultados, aconselhar na condução dos negócios e contribuir com sugestões de melhores práticas de mercado,
garantindo as boas práticas de governança corporativa.
Diretoria Estatutária e Não – Estatutária
A remuneração de Diretores da Companhia é determinada de acordo com as funções e responsabilidades de cada um e
em relação a outros executivos de mercado de energia e de empresas com boas práticas de Recursos Humanos.
A política de remuneração de executivos foi estruturada com o objetivo de:
•

Vincular o desempenho dos executivos ao desempenho operacional e financeiro da Companhia, seus planos
de negócio e objetivos da organização;

•

Alinhar a remuneração dos executivos com os interesses dos acionistas da Companhia;

•

Otimizar o investimento da Companhia em Recursos Humanos visando atrair e reter profissionais
capacitados e considerados “chave” para a sustentabilidade dos negócios da Companhia, tendo práticas
competitivas em relação às empresas do mercado em que atua.

Comitê de Gestão da Política de Investimentos e Operacional
Os integrantes do Comitê de Gestão não são remunerados.
b.

composição da remuneração

Os elementos do pacote de remuneração da Companhia são:
(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles;
•
•
•
•

Salário /Pró-labore: remunerar com base no nível e complexidade do cargo
internamente (empresa) e externamente (mercado);
Bônus: reconhecer o alcance/superação de metas empresariais e individuais;
Benefícios diretos e indiretos: oferecer benefícios alinhados as práticas de mercado
no nível executivo: - Veículo designado, Plano de Saúde, Plano Odontológico,
Previdência Privada, Seguro de Vida, Check up anual;
Outros - Incentivo de Longo Prazo (ILP): Estabelecido pela AES Corporation e
condicionado ao alcance de metas corporativas globais e individuais. Visa reforçar a
retenção dos profissionais e a criação de valor para o negócio de forma sustentável e
no longo prazo. O incentivo de longo prazo é composto pelo seguinte:
1.

Plano de Remuneração baseado em Ações da AES Corporation (a AES
Tietê não possui um plano local de ações), definido e pago pela controladora
sem ônus para a AES Tietê. Representa 50% do ILP de cada Diretor: Existem
3 tipos de remuneração por Ações:
a. Stock Options: o Diretor estatutário recebe o direito de comprar
ações da AES Corporation, por um determinado valor após um

b.

c.

•

.

período de 3 anos;
Performance Stock Units: o Diretor recebe um determinado
número de ações da AES Corporation. O valor dessas ações poderá
variar conforme performance do índice Standard & Poors 500 (S&P
500) da Bolsa de Nova Iorque; e
Restricted Stock Units: o Diretor recebe as ações da AES
Corporation (e não da AES Tietê) para, caso deseje, aliená-las no
mercado secundário após um período de carência.

Plano Performance Units (PU): definido pela controladora, é um bônus diferido
atrelado ao cumprimento de metas trienais da AES Corporation. Representa 50% do
ILP de cada Diretor e o pagamento é assumido localmente pela AES Tietê. O
indicador de referência é o CVA (Cash Value Added), que mede a geração de caixa. O
critério de pagamento prevê valores diferenciados para atingimento parcial, total ou
superação de metas. Os valores atribuídos passam a ser disponíveis da seguinte
forma: 1/3 no primeiro ano, 1/3 no segundo ano e 1/3 no terceiro ano, pagando-se no
início do 4º ano.

(ii) qual a proporção de cada elemento na remuneração total;
•

Conselho de Administração:

•

Conselho Fiscal:

•

Diretores Estatutários e Não-Estatutários (Média Geral de todos os diretores):

100 % remuneração fixa (salário / pró-labore);

100 % remuneração Fixa (salário / pró-labore);

45 % remuneração fixa (salário / pró-labore);,
38 % bônus
6 % incentivos de longo prazo (Outros – Incentivo
de Longo Prazo)
11 % benefícios diretos e indiretos
(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração:
Em Assembléia Geral Ordinária de acionistas é aprovado o montante que será empregado na remuneração global dos
administradores da Companhia, com relação ao exercício social. Como premissa básica de aprovação, a remuneração
dos administradores da Companhia deverá tratar-se de um custo sustentável e que não comprometa outros
investimentos do negócio. Os reajustes são baseados no crescimento das remunerações praticadas pelo mercado,
ajustes de inflação, recomposição do poder de compra e aumentos de mérito/enquadramento baseados na avaliação
de desempenho.
A Hay Group do Brasil é a consultoria contratada para realizar a pesquisa anual de remuneração para análise da
competitividade da remuneração dos administradores frente ao mercado selecionado, composto por empresas que
apresentam sólidas práticas em Recursos Humanos e/ou do mesmo segmento e porte da AES Tietê.
(iv) razões que justificam a composição da remuneração:
•

Contribuir para a atração e retenção dos profissionais;

•

Assegurar o reconhecimento meritocrático dos profissionais de alto desempenho;

•

Garantir remuneração competitiva e alinhada às práticas do mercado em troca do cumprimento total das
expectativas e a possibilidade de bonificações adicionais quando as expectativas forem excedidas;

•

Praticar uma remuneração justa, equitativa e clara para os administradores; e

•

Balanceamento entre remuneração de curto e longo prazo, visando ações e decisões que garantam a
sustentabilidade do negócio.
c.
principais indicadores de desempenho levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração

Salário/Pro labore e Benefícios diretos e indiretos – Utiliza-se como indicadores as práticas de mercado da localidade de
trabalho do administrador.
Remuneração variável (Bônus e Incentivo de Longo Prazo) - Os principais indicadores de desempenho da Companhia
considerados para efeito de remuneração variável são:

Peso de Cada Resultado na avaliação de desempenho

AES Tietê

AES Corporation

Segurança

Fluxo de Caixa

Melhoria de
Performance

10%

30%

20%

AES Mundial

AES América
Latina e África

10%

15%

Individual

15%

AES Tietê
•

•

•

Segurança
- Número de fatalidades de empregados contratados e consumidores. LTA (Lost Time
Accidents – Tempo de Afastamento devido a Acidentes). Este componente da remuneração variável refere-se (i)
a preocupação da manutenção do principal valor da Companhia – Segurança, e consequentemente a
perenidade de suas atividades e (ii) atrelar parcela da remuneração ao comprometimento dos administradores
com este valor.
Fluxo de Caixa - Lucro antes dos impostos ajustado para a participação do acionista majoritário (AES
Corporation; Dividendos Distribuídos para a AES Corp; Lucro Líquido (BRGAAP); EBITDA (-) Capex
(Manutenção e Meio-ambiente). Este componente da remuneração variável refere-se ao sucesso econômico
das atividades desenvolvidas pela Companhia.
Melhoria de Performance:
Cada um dos itens elencados abaixo, fazem parte da busca permanente da Companhia pela eficiência na
condução dos seus negócios, contribuindo, desta forma, para a manutenção e aprimoramento da Segurança e
Fluxo de Caixa.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Pesquisa de Clima;
Qualidade da Gestão;
Fator de disponibilidade equivalente;
Fator Equivalente de Paradas Forçadas;
Fator de capacidade líquida/utilizada;
Custo de Operação e Manutenção/kW;
Disponibilidade Comercial.

AES Corporation e Individual
Vinte e cinco por cento da composição da remuneração variável está atrelada ao sucesso das operações da AES Mundial
(15%) e AES América Latina e África (10%) e 15% está atrelada a performance individual de cada um dos administradores
sujeitos a referida política de remuneração.
d.

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho;

O acompanhamento dos indicadores é realizado mensalmente e a apuração final dos resultados é feita no primeiro mês
do ano subseqüente ao exercício. Cada indicador tem um peso específico que, ponderado, consolida a remuneração
variável total, que é aprovada pelo comitê Regional e Mundial da AES Corporation.
e.
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto,
médio e longo prazo
A Companhia mantém uma política de remuneração variável baseada em metas empresariais qualitativas e
quantitativas. Dessa forma, a Companhia busca atribuir aos seus colaboradores incentivos de curto, médio e longo
prazo, que objetivam alinhar os interesses de todas as partes interessadas. Entre as metas, é possível destacar o
acompanhamento do seu resultado mensurado pelo fluxo de caixa, EBITDA, Lucro líquido, dentre outros, além de
resultados de desempenho operacional como EFOR (Paradas Forçadas), NCF (Fator de Capacidade Líquida),
Disponibilidade Comercial, etc.
Essas práticas são sustentadas pelos valores da Companhia, a saber:
•

Segurança em primeiro lugar

•

Agir com integridade

•

Honrar compromissos

•

Buscar excelência

•

Realizar-se no trabalho
f.
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos
ou indiretos

Possuímos programa de ILP (Incentivo de Longo Prazo) que é estabelecido e administrado pela AES Corporation,
condicionado ao alcance de metas corporativas globais e individuais, sendo o Brasil responsável por 50% do custo e a
AES Corporation responsável pelos outros 50%.
Em função de novas regras emitidas pela CVM, a Companhia está aguardando o resultado da consulta feita a CVM
para esclarecer dúvidas sobre como contabilizar em seu balanço a parcela do beneficio que é custeada pela AES
Corporation.
Em 17 de dezembro de 2008, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu a Deliberação nº. 562 que aprovou o CPC 10,
Pagamento Baseado em Ações, o qual forneceu critérios e diretrizes sobre a contabilização e divulgação dos
pagamentos baseados em ações pelas Companhias. Essa Deliberação teve sua vigência a partir dos exercícios
iniciados em 1º de janeiro de 2008.
Considerando as questões de ordem societária envolvendo a contabilização dos pagamentos baseados em ações
efetuados por sua Controladora em favor de seus empregados, em 7 de dezembro de 2009 a AES Tietê protocolou
consulta à CVM visando dirimir dúvidas em relação à referida contabilização.
Em 22 de dezembro de 2009, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu a Deliberação nº. 615, que aprovou a
Interpretação Técnica ICPC 05 com diretrizes adicionais sobre o registro de pagamento baseado em ações envolvendo
transações de ações do Grupo e em Tesouraria. Essa interpretação recomenda que a contabilização de pagamentos
em ações efetuados pela Controladora a empregados da Companhia, sejam contabilizados pela Companhia como uma
despesa em contrapartida a um aumento no patrimônio líquido em favor dessa Controladora. A Deliberação nº. 615
tem sua vigência a partir dos exercícios encerrados em dezembro de 2010.
A administração da AES Tietê aguarda a resposta da CVM a sua consulta dirimindo suas dúvidas quanto às
aprovações societárias necessárias a essa transação e assim efetuar os devidos registros.
g.
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia.
Não há remuneração ou benefícios diretos e indiretos vinculados a ocorrência de eventos societários.

13.2. Remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e prevista para o exercício
social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
2010: A remuneração prevista para 2010 ainda será objeto de aprovação em AGO a ser realizada no dia 30 de abril de
2010.
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Nota: (i) “Conselho de Administração” – não serão remunerados pelo exercício da função de conselheiro de administração,
quer seja pela Companhia quer seja pela respectiva empresa do grupo AES onde é membro da diretoria estatutária ou não
estatutária (a) os conselheiros de administração da Companhia que exercerem cargo de diretor estatutário ou não estatutário
na Companhia ou em quaisquer outras empresas do Grupo AES ou (b) aqueles que não são membros da diretoria estatutária
ou não estatutária que renunciaram expressa ou tacitamente ao direto de receber tal remuneração.
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Notas (i) Diretoria Estatutária – total de valores pagos a diretores estatutários desligados referente a Incentivo de Longo Prazo (PU) em
2009 – R$97.826 (não incluso nos valores do quadro acima) (ii) Número de membros apresentados no quadro acima corresponde
à média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente (iii) “Conselho de Administração” – não serão
remunerados pelo exercício da função de conselheiro de administração, quer seja pela Companhia quer seja pela respectiva
empresa do grupo AES onde é membro da diretoria estatutária ou não estatutária (a) os conselheiros de administração da
Companhia que exercerem cargo de diretor estatutário ou não estatutário na Companhia ou em quaisquer outras empresas do
Grupo AES ou (b) aqueles que não são membros da diretoria estatutária ou não estatutária que renunciaram expressa ou
tacitamente ao direto de receber tal remuneração.

13.3.Remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e prevista para o exercício social corrente do
conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
A Companhia não possui plano de remuneração variável para o Conselho de Administração nem para o Conselho
Fiscal. Em relação aos diretores estatutários, a política e valores são demonstrados no quadro abaixo:
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Nota: Na tabela acima, o valor efetivamente reconhecido é o valor real calculado, que será pago em Março de 2010. Em 31 de
dezembro de 2009, o valor provisionado era de R$1,4 milhão.

A Companhia informa que a remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal para o exercício corrente será
estabelecida na AGO prevista para ocorrer no dia 30 de abril de 2010. A política de remuneração dos membros
mencionados acima permanecerá inalterada.

13.4.
Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente.
O plano de remuneração baseado em ações abrange somente os diretores estatutários e diretores não estatutários,
não atingindo conselho de administração e fiscal.
O plano de remuneração baseado em ações previsto para o exercício social corrente é idêntico àquele em vigor no último
exercício social.
Segue abaixo detalhes do plano:

Diretores Estatutários
a) Termos e condições gerais

O Plano de Remuneração baseado em Ações é estabelecido,
administrado e custeado pela AES Corporation, condicionado ao
alcance de metas corporativas globais e individuais, composto por três
tipos de ações:
- Stock Options
- Performance Stock Units
- Restricted Stock Units
O Diretor Presidente recebe até 15% de seu pró-labore anual em ações,
sendo até 7,5% sob a forma de Stock Options e 7,5% sob a forma de
Performance Stock Units (ações da AES Corporation).

b) Principais objetivos do plano

Os demais Diretores (estatutários e não estatutários) recebem até
12,5% do pró-labore ou salário anual em Restricted Stocks Units.
Visa reforçar a retenção dos profissionais e alinhar interesses com
acionistas na criação de valor para o negócio de forma sustentável e de
longo prazo, além de contribuir para a retenção dos executivos chave.

c) Forma como o plano contribui para esses Seu desembolso efetivo ocorre somente se os resultados globais
objetivos
(financeiros e performance) forem atingidos, refletidos também na
variação positiva do preço da ação da AES Corporation.
d) Como o plano se insere na política de Conforme descritos itens 13.1.b este plano complementa a
remuneração da Companhia
remuneração total do executivo, contribuindo para a formação de visão
de sustentabilidade do negócio e retenção dos executivos a longo
prazo.
e) Como o plano alinha os interesses
O plano alinha os interesses dos Administradores, Companhia e
dos administradores e da Companhia
Acionistas por meio de benefícios aos administradores de acordo com a
a curto, médio e longo prazo
performance das ações e resultado financeiro da Companhia em médio
e longo prazo. Está desenhado também para encorajar a busca de alta
performance operacional e financeira a longo prazo nos negócios da
Companhia em nível mundial.
f) Número máximo de ações abrangidas
O número máximo de ações varia de acordo com o valor de mercado
das ações na da AES Corporation na data da concessão e com a
remuneração do Diretor. O salário ou pró-labore é usado como base de
cálculo de sua remuneração em ações.
g) Número máximo de opções a serem O número máximo de opções a serem outorgadas é definido pela AES
outorgadas
Corporation e leva em conta todas as operações da AES Corporation no
mundo e o número de executivos elegíveis a esse tipo de remuneração.
h) Condições de aquisição de ações

Stock options: 1/3 das opções da AES Corporation outorgadas fica
exercível a cada ano em que o Diretor permanece na Companhia.
Restricted Stock Units: após o recebimento das ações da AES
Corporation, sua alienação só poderá ocorrer após 5 anos da data de
concessão. Além disso, o Diretor só adquire de fato as ações a ele
atribuídas, na proporção de 1/3 ao final de cada período de um ano de
sua permanência na Companhia, e mais 2 anos de carência para
exercer.
Performance Stock Units: após o recebimento das ações da AES
Corporation sua alienação só poderá ocorrer após 5 anos da data de
concessão. Além disso, o Diretor só adquire de fato as ações a ele
atribuídas, na proporção de 1/3 ao final de cada período de um ano de
sua permanência na Companhia, e mais 2 anos de carência para
exercer.

Diretores Estatutários.

i) Critérios para fixação do preço de Baseado no preço de Mercado das ações da AES Corporation na bolsa
aquisição ou exercício
de Nova Iorque na época da concessão

j) Critérios para fixação do prazo de
exercício

Stock Options: foco no longo prazo (3 anos) e atrelado aos interesses
dos acionistas (valorização do preço da ação da AES Corporation).

k) Forma de liquidação

Restricted Stocks Units/Performance Stock Units: foco no longo prazo (5
anos) atrelado aos resultados do negócio.
Exercício das opções de ações e posterior alienação, no caso das Stock
Options e alienação das ações no caso das Restricted Stock Units e
Performance Stock Units.

l) Restrições à transferência das ações

Após o cumprimento das carências, fica a critério do executivo exercer
suas opções ou negociar suas ações restritas.

m) Critérios e eventos que, quando A AES Corporation poderá, a qualquer tempo, alterar ou extinguir o
verificados, ocasionarão a suspensão, plano ou ainda estabelecer regulamentação aos casos omissos.
alteração ou extinção do plano
n) Efeitos da saída do administrador dos
órgãos da Companhia sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração
baseado em ações

Stock Options: O ex-administrador mantém o direito sobre as opções
exercíveis. As opções passam a ser exercíveis na proporção de 1/3 a
cada ano após a outorga. O ex-diretor terá até 180 dias a partir da data
de sua saída para exercê-las; do contrário, serão automaticamente
canceladas.
Restricted Stocks/Performance Stock Units – O ex-diretor mantém o
direito sobre as ações por ele já possuídas e poderá negociá-las após o
período de carência. As ações a ele atribuídas, mas ainda não
possuídas pelo fato de não ter decorrido o tempo de permanência na
Companhia serão automaticamente canceladas.

O plano de remuneração baseado em ações previsto para o exercício social corrente é idêntico àquele em vigor no último
exercício social, descrito na tabela acima.
13.5. Ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários
conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela Companhia, seus controladores diretos ou indiretos,
sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal agrupados por órgão, na data de encerramento do último
exercício social

Conselheiro
de
Companhia
Administração
AES Tietê (ON)
10
AES Tietê (PN)
3.218
AES Eletropaulo (ON)
0
AES Eletropaulo
(PNA)
3
AES Eletropaulo
(PNB)
214
AES ELPA (ON)
28
Brasiliana
7
AES Com Rio
4
AES Uruguaiana
4

13.6.

Conselheiro
Fiscal

Diretoria
0
0
0

0
1
0

0

0

0
0
0
0
0

0
1
0
1
1

Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista
para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária

Não se aplica, pois a remuneração baseada em ações é paga e reconhecida no resultado da controladora AES
Corporation.

13.7.

Opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último exercício
social: a) órgão; b) número de membros; c) em relação às opções não exercíveis; (i) quantidade; (ii)
data que se tornarão exercíveis; (iii) prazo máximo para exercício das opções; (iv) prazo de restrição à
transferência das ações; (v) prazo médio ponderado de exercício; (vi) valor justo das opções no último
dia do exercício social; e d) em relação às opções exercíveis; (I) quantidade; (II) prazo máximo para
exercício das opções; (III) prazo de restrição à transferência das ações; (IV) preço médio ponderado de
exercício; (V) valor justo das opções no último dia do exercício social; (VI) valor justo do total das
opções no último dia do exercício social

A AES Tietê não possui programa de opções relacionados às ações de sua emissão. O beneficio é oferecido pela sua
controladora, a AES Corporation.

- Valor da ação da AES Corporation em 31/12/2009 – USD 13,31
- O Conselho de Administração e Fiscal não possuem remuneração variável baseada em ações
- O prazo máximo para exercício das opções de ação é de 10 anos após a data em que as ações se tornaram exercíveis
- Não é possível calcular o preço médio ponderado de exercício, uma vez que não houve exercícios neste período
- Após as opções se tornarem exercíveis, as ações adquiridas são imediatamente alienáveis, não havendo prazo de restrição à sua
transferência.

13.8.

Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais: a) órgão; b) número de
membros; c) em relação às opções exercidas: (i) número de ações; (ii) preço médio ponderado de
exercício; e (iii) valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações
relativas às opções exercidas; e d) em relação às ações entregues informar: (I) número de ações; (II)
preço médio ponderado de aquisição; e (III) valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor
de mercado das ações adquiridas

A AES Tietê não possui programa de opções relacionados às ações de sua emissão. O beneficio é oferecido pelo
controlador AES Corporation apenas aos diretores estatutários.
Não houve exercícios de opções de ações no ano de 2009.
Ações entregues:

Número de membros

Número de ações

Preço médio ponderado de
aquisição

valor total da diferença entre o
valor de aquisição e o valor de
mercado das ações adquiridas

5

6.028

US$ 6,71

Não há diferença

13.9.

Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8 (inclusive
método de precificação do valor das ações e das opções), indicando: a) modelo de precificação; b)
dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações,
preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de
juros livre de risco; c) método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados
do exercício antecipado; e d) forma de determinação da volatilidade esperada; (e) se alguma outra
característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Stock Options
a) Modelo de Precificação

Black & Scholes
Taxa Livre de Risco - 2,01%

Duração Média do programa em anos: 6
b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo
oprço médio ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade
Volatilidade Anualizada esperada: 66,23%
esperada, prazo de vida da opção , dividendos esperados e a taxa d
juros livre de risco
Dividendos Esperados: 0,00%
Valor justo da opção na data de outorga: USD 4,08
c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os
efeitos esperados de exercício antecipado

Não aplicável

d) Forma de determinação da volatilidade esperada

O valor da volatilidade esperada é baseado na volatilidade histórica da ação da
AES Corp na bolsa de Nova Iorque.

e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na
mensuração de seu valor justo

Não aplicável

Restricted Stock
a) Modelo de Precificação

Valor da ação da AES Corp na bolsa de Nova Iorque na data de concessão.

b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo
oprço médio ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade
esperada, prazo de vida da opção , dividendos esperados e a taxa d
juros livre de risco

Não aplicável

c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os
efeitos esperados de xercício antecipado

Não aplicável

d) Forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável

e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na
mensuração de seu valor justo

Não aplicável

13.10. Planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores
estatutários, incluir as seguintes informações
A Companhia possui plano de previdência complementar somente para os Diretores Estatutários, não abrangendo os
membros do Conselho de Administração.
a.

órgão

b.

número de membros

Diretoria.

6 membros.
c.

nome do plano

d.

quantidade de administradores que reúnem as condições para se aposentar

e.

condições para se aposentar antecipadamente

Metlife.

Zero.

Na ocorrência de invalidez ou morte do participante, o saldo acumulado na conta do participante será posto a disposição
do participante, beneficiários e sucessores legais, sem qualquer prazo de carência, mediante solicitação devidamente
instruída na Metlife e a apresentação dos documentos previstos no regulamento.
f.
valor atualizado das contribuições atualizadas no plano de previdência até o encerramento
do último exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos
administradores
R$0,2 milhão.

g.
valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício social,
descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores
R$0,2 milhão.
h.

se há possibilidade de resgate antecipado e quais as condições

O participante poderá, após completado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de registro na Metlife da
proposta de inscrição solicitar o resgate total ou parcial do valor acumulado em seu nome; ou a portabilidade total ou
parcial do valor acumulado em seu nome, para outra entidade de previdência complementar, aberta ou fechada.
O intervalo mínimo entre pedidos de resgate ou entre solicitações de portabilidade do mesmo participante, deverá ser de
60 (sessenta) dias, contados a partir da data do registro do último pedido ou solicitação.
O resgate da conta instituidora básica e/ou suplementar seguirá a carência determinada pela Resolução CNSP 139 de 27
de dezembro de 2005, art. 56, § 4º, conforme segue: “Os recursos correspondentes a cada uma das contribuições das
pessoas jurídicas no plano de previdência somente poderão ser resgatados após o período de carência de um ano civil
completo, contado a partir do 1º dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente ao da contribuição”.
O participante, na hipótese de perda do vínculo empregatício ou de administração com a instituidora, terá sempre direito
ao valor total dos recursos acumulados na conta Participante – básica e suplementar, acrescido de um percentual do valor
acumulado na Conta Empresa – Básica, calculado de acordo com a regra abaixo:
Tempo de Contribuição ao PROGRAMA

% a ser liberado
INSTITUIDORA

sobre

as

CONTRIBUIÇÕES

Até 1 mês

0%

A Partir de 1 mês

100%

Básicas

da

São expressamente vedados quaisquer resgates ou portabilidades para outras entidades de previdência aberta ou
fechada, totais ou parciais, dos valores acumulados na conta básica instituidora, sem que antes sejam cumpridos os
requisitos de vesting, descritos acima.
13.11.

Conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal (3 últimos exercícios sociais)

Conselho de Administração:
Em R$

Ano

Número de
Membros
(média anual
apurada
mensalmente)

Valor da Maior Remuneração
Individual (inclui encargos)

Valor da Menor Remuneração
Individual (inclui encargos)

Valor Médio de Remuneração
Individual (inclui encargos)

2009

3,00

62.352,00

57.600,00

58.788,00

Observações: (i) os membros do Conselho de Administração não recebem Bônus, Incentivos de Longo Prazo nem
Benefícios
Diretoria Estatuária:
Em R$

Ano

Número de
Membros
(média anual
apurada
mensalmente)

2009

5,17

Valor da Maior Remuneração
Valor Médio de Remuneração
Valor da Menor Remuneração
Individual (incluindo
Individual (incluindo
Individual (incluindo encargos)
encargos)
encargos)

979.101,24

325.124,22

679.904,06

Conselho Fiscal:
Em R$

Ano

Número de
Membros
(média anual
apurada
mensalmente)

2009

4,67

Valor da Maior Remuneração
Valor Médio de Remuneração
Valor da Menor Remuneração
Individual (incluindo
Individual (incluindo
Individual (incluindo encargos)
encargos)
encargos)

86.400,00

60.768,00

81.329,36

Observações: (i) os membros do Conselho de Administração não recebem Bônus, Incentivos de Longo Prazo nem
Benefícios;(ii) o valor da menor remuneração individual não inclui a remuneração de 1 suplente que participou de 2
reuniões do Conselho de Fiscal da Companhia em 2009.

13.12.

Arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturam mecanismos de
remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de
aposentadoria (inclusive conseqüências financeiras para a Companhia)

Em caso de rescisão imotivada (por iniciativa da Companhia), o diretor estatutário terá direito ao pagamento de
indenização equivalente a 6 vezes o valor de sua retirada mensal deduzindo os impostos retidos na fonte e INSS (Instituto
Nacional de Seguridade Social). Os arranjos contratuais da Companhia e apólices de seguro não prevêem mecanismos de
remuneração ou indenização para casos de aposentadoria.

13.13.

Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado da Companhia referente a
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam
partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis
que tratam desse assunto

O total geral da remuneração dos diretores estatutários é R$3,5 milhões, sendo que o percentual desse montante que se
refere à remuneração de partes relacionadas é de 33,94%. O total geral da remuneração do Conselho de Administração é
R$0,2 milhão, sendo que o percentual desse montante que se refere à remuneração de partes relacionadas é de 35,35%.
Não existem partes relacionadas no Conselho Fiscal.

13.14.

Valores reconhecidos no resultado da Companhia como remuneração de membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer
razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou
assessoria prestados

Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou do
Conselho Fiscal, por qualquer razão que não a função que ocupam.
13.15.

Valores reconhecidos no resultado dos três últimos exercícios sociais de controladores, diretos ou
indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da Companhia, como remuneração de
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal da Companhia,
agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos

A política de remuneração para o conselho de administração da Companhia acordada pelos controladores determina que
somente fossem remunerados aqueles conselheiros que não fossem membros da diretoria estatutária ou não estatutária
de qualquer uma das empresas do grupo de tais controladores.
Não obstante, o conselho de administração da Companhia recebeu R$ 15,5 milhões de sua controladora indireta, AES
Corporation (“Controladora”) em 2009. Este valor foi recebido por alguns dos membros do conselho de administração da
Companhia como remuneração pelo exercício de suas funções na AES Corporation, portanto, esta remuneração está
desvinculada ao exercício da função de conselheiro de administração da Companhia.
Adicionalmente aos valores pagos pelas Controladoras, o conselho de administração da Companhia recebeu, em 2009,
R$ 0,1 milhão da seguinte sociedade sob controle comum, AES Eletropaulo (Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S.A.).
Este valor foi recebido por alguns dos membros do conselho de administração da Companhia como remuneração pelo
exercício de suas funções em cada uma destas companhias. Portanto, esta remuneração está desvinculada ao exercício
da função de conselheiro de administração da Companhia.
A diretoria estatutária da Companhia recebeu, em 2009, R$ 8,2 milhão das seguintes sociedades sob controle comum:
AES Eletropaulo (Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.). AES Eletropaulo Telecom (Eletropaulo

Telecomunicações Ltda.), AES Sul (AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A.) e AES Uruguaiana (AES Uruguaiana
Empreendimentos S.A).
O conselho fiscal não recebeu remuneração das demais sociedades de controle comum, da controladora indireta AES
Corporation ou de controladas.
Ademais, a AES Corporation, controladora indireta da Companhia, reconheceu em seus resultados do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2009 a remuneração a título de opções de compra outorgadas e ações concedidas aos
diretores estatutários da Companhia no valor de R$0,23 milhão vinculado as funções de diretores estatutários exercidas na
AES Tiete e o valor de R$0,22 milhão vinculado as funções de diretores estatutários exercidas na AES Eletropaulo.
13.16.

Outras informações que a Companhia julgue relevantes

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.

