RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2010
AES ELPA S.A.
Prezados Acionistas,
A Administração da AES ELPA S.A. (“AES Elpa”), em conformidade com as disposições legais e
estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório de Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes sobre essas
demonstrações, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010.

Perfil
A AES Elpa está constituída como uma sociedade por ações e tem por objetivo a participação em
outras sociedades como acionista, quotista ou membro de consórcio. A Companhia possui o
controle acionário das empresas Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A (77,81%
das ações ordinárias e 30,97% do Capital Total) e AES Communications Rio de Janeiro Ltda.
(99,99% do Capital Total). Por sua vez, a AES Elpa é controlada pela Companhia Brasiliana de
Energia que detém 98,26% de seu Capital Total.
Em 31 de dezembro de 2010, o capital social autorizado da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, era de R$ 1.058.420 mil, representado por 95.061.053 ações ordinárias nominativas
escriturais, sem valor nominal.

Desempenho Econômico-Financeiro
As demonstrações financeiras do exercício de 2010 da Elpa adotam o padrão contábil
internacional International Financial Reporting Standards – IFRS estabelecido pelo International
Accounting Standards Board – IASB.
O lucro líquido de 2010, no valor de R$ 380,9 milhões, reflete basicamente o resultado de
participações societárias nas controladas AES Eletropaulo e AES Communications Rio de Janeiro.
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Os ganhos de equivalência patrimonial reconhecidos durante o ano de 2010 são explicados pelo
bom desempenho da controlada AES Eletropaulo. Além do crescimento do mercado e do reajuste
tarifário anual, o lucro liquido dessa subsidiaria também foi beneficiado por eventos não
recorrentes, sendo os principais:
(i)

efeito positivo de R$ 175,1 milhões referente a liquidação da venda da AES
Eletropaulo Telecom;

(ii)

final da discussão judicial com o Banco Santos gerando um efeito positivo de R$ 70,1
milhões; e

(iii)

reversão de provisões trabalhistas devido a acordo firmado com a Fundação CESP,
administradora do plano de pensão da AES Eletropaulo, no valor de R$ 57,3 milhões.

Além disto, AES Com Rio outra subsidiaria da AES Elpa, registrou um lucro liquido de R$ 32,5
milhões durante o ano de 2010.
Remuneração aos acionistas
A administração da AES Elpa propõe a distribuição integral da base para pagamento de dividendos
(R$ 333,9 milhões) do ano de 2010 na forma de dividendos. Essa destinação será aprovada através
de Assembléia Geral que será realizada até o dia 29 de abril de 2011, quando deverão ocorrer: (i)
ratificação dos Juros sobre o capital próprio deliberado através de Reunião do Conselho de
Administração realizada em 02 de dezembro de 2010, no valor total de R$ 25,8 milhões (R$ 0,27
por ação ON), além da definição da efetiva data para pagamento ou das regras para definição da
mesma; (ii) aprovação da proposta de dividendos complementares a serem pagos no montante de
R$ 232,6 milhões (R$ 2,45 por ação ON), referentes ao resultado líquido do ano de 2010; (iii)
ratificação dos dividendos intermediários distribuídos na forma de dividendos, no valor de R$ 75,5
milhões na forma de dividendos (R$ 0,79 por ação ON) e pago em duas parcelas, nos dias 16 de
setembro de 2010 e 8 de dezembro de 2010.
A base de distribuição de dividendos da Companhia de 2010 foi impactada negativamente devido
à adoção do IFRS em R$ 39,4 milhões.
Dividendos 2010 (R$ Milhões)
Lucro do Exercício - 31 DEZEMBRO 2010 em IFRS
Realização de ajuste de avaliação patrimonial
Ajustes referentes à adoção do IFRS
Constituição de Reserva Legal (5%)
Base para distribuição de dividendos
Dividendos Intermediários já distribuidos
Juros sobre Capital Próprio já destinados
Dividendos complementares propostos
Saldo remanescente

376,1
19,5
(44,1)
(17,6)
333,9
(75,5)
(25,8)
232,6
-

Mercado de Capitais
A ação ordinária da AES Elpa (AELP3) encerrou 2010 com alta de 4,5%, enquanto o Ibovespa
valorizou 1,0% e o IEE 12,0%. A ação ordinária da Companhia foi negociada em 208 dos 246
pregões realizados na BM&FBovespa ao longo do ano. Os dados de liquidez mostram a realização
de 1.059 negócios, envolvendo cerca de 1,3 milhão de ações ordinárias, com volume médio diário
de R$ 167,1 mil no mercado à vista de 2010. Em 31 de dezembro de 2010, o valor de mercado da
Companhia era de R$ 4,4 bilhões.
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Serviços de Auditoria Independente
A AES Elpa utiliza os serviços de auditoria independente da Ernst & Young Terco Auditores
Independentes S.S. para auditoria de suas demonstrações contábeis. No decorrer desse exercício
não foram contratados quaisquer outros serviços não relacionados à auditoria.
As políticas da Companhia vetam a contratação de seus auditores independentes para prestação
de serviços que acarretem conflito de interesses ou perda de independência.
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