AES ELPA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 01.917.705/0001-30
NIRE 35.300.191.749

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016

1

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 23 dias do mês de dezembro de 2016, às
10h00, na sede da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 5º andar, sala individual
1, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP
06460-040.
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CONVOCAÇÃO: Os editais de convocação foram publicados, em conformidade com
o artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos
dias 23, 24 e 25 de novembro de 2016, nas páginas 18, 19 e 28, respectivamente, e no
jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2016, nas
páginas B11, B3 e B7, respectivamente.
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PRESENÇA: Presentes acionistas representando 98,26% (noventa e oito vírgula vinte
e seis por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas.

4

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
e secretariados pelo Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier.
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ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito
das seguintes matérias: (i) capitalização do adiantamento para futuro aumento de
capital registrado no patrimônio líquido da Companhia em nome da Brasiliana
Participações S.A. (“Brasiliana Participações”), no valor de R$429.199.623,29
(quatrocentos e vinte e nove milhões, cento e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e
três reais e vinte e nove centavos), sendo que tal capitalização deverá se dar sem a
emissão de novas ações pela Companhia, não havendo portanto diluição de seus
acionistas minoritários (“Capitalização do AFAC”); (ii) ratificação da contratação da
empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação do acervo da
Companhia para fins da cisão parcial da Companhia e incorporação do acervo cindido
pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Cisão Parcial da
Companhia” e “AES Eletropaulo”, respectivamente), com base em seu valor patrimonial
e já considerando os efeitos da Capitalização do AFAC (“Laudo de Avaliação da Cisão
Parcial da Companhia”); (iii) aprovação do Laudo de Avaliação da Cisão Parcial da
Companhia; (iv) aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação da

Cisão Parcial da Companhia celebrado em 23 de novembro de 2016 entre as
administrações da Companhia e da AES Eletropaulo; (v) aprovação da Cisão Parcial da
Companhia; e (vi) aprovação da alteração do estatuto social da Companhia em
decorrência das deliberações acima, de forma a refletir o novo capital social da
Companhia, o qual será reduzido em decorrência da Cisão Parcial da Companhia.
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DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia geral e sendo dispensada a leitura dos
documentos e da proposta objeto da ordem do dia, os acionistas presentes, após o
exame, discussão e votação das matérias, deliberaram o quanto segue:

6.1

Consignar que a Capitalização do AFAC e a Cisão Parcial da Companhia estão
inseridas no âmbito de uma reorganização societária
envolvendo a
Companhia, a AES Eletropaulo
e a Brasiliana Participações
(“Reestruturação”), conforme fato relevante divulgado pela Companhia em 17
de novembro de 2016 e, caso aprovadas, seus efeitos estarão sujeitos ao
cumprimento de determinadas condições suspensivas, incluindo a aprovação
de todos os passos da Reestruturação pelos órgãos societários competentes
das companhias envolvidas. Sujeito ao cumprimento prévio de tais condições
suspensivas, todos os passos previstos na Reestruturação serão considerados
plenamente eficazes e passarão a produzir efeitos em 30 de dezembro de
2016.

6.2

Aprovar, por unanimidade dos votos presentes, tendo sido computados 100%
de votos a favor, a capitalização do AFAC registrado no patrimônio líquido da
Companhia em nome da Brasiliana Participações, no valor de
R$ 429.199.623,29 (quatrocentos e vinte e nove milhões, cento e noventa e
nove mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), sendo que tal
capitalização deverá se dar sem a emissão de novas ações pela Companhia,
não havendo portanto diluição dos acionistas minoritários.

6.3

Aprovar, por unanimidade dos votos presentes, tendo sido computados 100%
de votos a favor, a ratificação da contratação da empresa de avaliação
independente Ernst & Young Auditores Independentes S.S. empresa com sede
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.366.936.0001-25 para
elaboração do Laudo de Avaliação da Cisão Parcial da Companhia, que servirá
de suporte para a Cisão Parcial da Companhia.

6.4

Aprovar, por unanimidade dos votos presentes, tendo sido computados 100%
de votos a favor, o Laudo de Avaliação da Cisão Parcial da Companhia,
constante do Anexo I desta ata, que apurou o valor contábil dos ativos e
passivos que integram a parcela cindida da Companhia, na data-base de 30 de
junho de 2016, no montante de R$1.086.266.350,77(Um bilhão, oitenta e seis
milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e
sete centavos).

6.5

Aprovar, por unanimidade dos votos presentes, tendo sido computados 100%
de votos a favor, o Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da Companhia
celebrado em 23 de novembro de 2016 entre as administrações da Companhia

e da AES Eletropaulo, o qual estabelece os termos e condições da Cisão
Parcial da Companhia, constante do Anexo II à presente ata.
6.5.1

Fica consignado que, considerando os efeitos da conversão de ações ordinárias
em ações preferenciais de emissão da AES Eletropaulo conforme aprovada em
assembleia geral extraordinária da AES Eletropaulo em 5 de dezembro de
2016, a estrutura societária da Companhia e da AES Eletropaulo previamente à
Cisão Parcial da Companhia é a seguinte:

AES Elpa:
Acionista

Nº Ações ON
93.404.112

Nº Ações PN
0

% do Capital Total
98,26%

Free Float

1.656.941

0

1,74%

Total

95.061.053

0

100,00%

Brasiliana
Participações S.A.

AES Eletropaulo:
Nº Ações ON (*)

Nº Ações PN(*)

% do Capital
Total

AES Elpa S.A.

41.002.477

10.823.321

30,97%

União

13.342.384

258

Brasiliana Participações

0

7.434.410

BNDES Participações S.A. –

1

568.976

7,97%
4,44%
0,34%

Free Float

1.436.434

92.735.626

Total

55.781.296

111.562.591

Acionista

BNDESPAR

56,27%
100,00%

Após a Cisão Parcial. Concluída a Cisão Parcial, a estrutura societária das Partes será a
seguinte:
AES Elpa:
Acionista
Brasiliana

Nº Ações ON
93.404.112

Participações S.A.

Nº Ações PN

% do Capital Total
98,26%

0

Free Float

1.656.941

0

1,74%

Total

95.061.053

0

100%

AES Eletropaulo:
Acionista

Nº Ações ON (*)

Nº Ações PN(*)

% do Capital

Total
714.685

188.654

0,54%

União

13.342.384

258

Brasiliana Participações

40.287.792

18.069.077

1

568.976

7,97%
34,87%
0,34%

Free Float

1.436.434

92.735.626

Total

55.781.296

111.562.591

Minoritários AES Elpa S.A.

BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR

56,27%
100,00%

6.6

Aprovar, por unanimidade dos votos presentes, tendo sido computados 100%
de votos a favor, a Cisão Parcial da Companhia com incorporação do acervo
cindido pela AES Eletropaulo. A Cisão Parcial da Companhia se dará de forma
proporcional, com todos os acionistas da Companhia mantendo suas
participações na Companhia e recebendo ações da AES Eletropaulo na
proporção das ações por eles detidas. A relação de troca das ações de
emissão da Companhia que serão substituídas por ações de emissão da AES
Eletropaulo será a mesma tanto para acionistas minoritários como para
acionistas controladores da Companhia em relação ao número total de ações a
que cada acionista fará jus.

6.6.1

Em cumprimento do disposto no artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações,
será assegurado o direito de recesso aos acionistas da Companhia que
dissentirem da deliberação que aprovar a Cisão Parcial da Companhia, com
base no valor contábil de suas ações apurado a partir das demonstrações
financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2015 e divulgadas
em 1º de março de 2016. Assim, o valor do reembolso a ser pago aos
acionistas dissidentes da Companhia será de R$15,36 (quinze reais e trinta e
seis centavos) por ação ordinária.

6.6.2

Nos termos do §1º do artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações, o direito de
retirada descrito no item acima apenas poderá ser exercido pelos acionistas
dissidentes em relação às ações de emissão da Companhia detidas por eles,
comprovadamente, em 23 de novembro de 2016, computadas as operações de
negociação em bolsa daquele dia, desde que continuem titulares de tais ações
na data do efetivo exercício do direito de retirada e até o efetivo reembolso das
ações. Serão considerados como dissidentes aqueles que (i) votaram contra a
aprovação da deliberação; (ii) abstiveram-se de votar em relação à deliberação;
ou (iii) não compareceram à AGOE.

6.6.3

O direito de retirada poderá ser exercido pelos acionistas dissidentes da
Companhia em até 30 (trinta) dias contados da data de publicação desta ata,
conforme dispõe o artigo 137, inciso IV.

6.6.4

A data-base para determinação dos acionistas da Companhia que farão jus ao
recebimento de ações de emissão da Eletropaulo como decorrência da Cisão
Parcial da Companhia será fixada e informada oportunamente e com

antecedência pela Companhia em aviso aos acionistas específico, após a
apuração do exercício do direito de recesso, sendo atualmente estimada para 3
de fevereiro de 2016 (“Data-Base”). A partir do dia útil seguinte à Data-Base, as
ações da Companhia passarão a ser negociadas sem direito ao recebimento de
ações da Eletropaulo (data “ex”). Em até 4 (quatro) dias úteis contados da DataBase, as ações de emissão da Eletropaulo serão atribuídas aos acionistas da
Companhia não dissidentes.
6.6.5

Os procedimentos para exercício do direito de retirada serão informados pela
Companhia em aviso aos acionistas próprio a ser divulgado na presente data.

6.6.6

Sem considerar os efeitos do eventual exercício de direito de recesso pelos
acionistas da Companhia, a relação de atribuição de ações ordinárias e
preferenciais de emissão da Eletropaulo para cada ação de emissão da
Companhia será de: 0,43132782255 ação ordinária e 0,11385652334 ação
preferencial de emissão da Eletropaulo para cada 1 (uma) ação de emissão da
Companhia. A relação definitiva será informada por meio de aviso aos
acionistas a ser divulgado pela Companhia após a apuração do exercício do
direito de recesso.

6.6.7

A Companhia renunciou, de forma irrevogável e irretratável, ao seu direito de
reconsiderar ou convocar nova assembleia para ratificar a aprovação da Cisão
Parcial da Companhia, conforme previsto no artigo 137, §3º da Lei das
Sociedades por Ações, de forma que a implementação da Cisão Parcial da
Companhia aprovada nesta assembleia não está sujeita ao cumprimento de
nenhuma condição futura, exceto à aprovação pelos acionistas da AES
Eletropaulo em assembleia geral extraordinária a ser realizada nesta data. Após
a atribuição de ações de emissão da AES Eletropaulo aos acionistas da
Companhia, as eventuais frações de ações de emissão da AES Eletropaulo
resultantes da substituição da posição de cada acionista da AES Elpa serão
agrupadas em números inteiros e alienadas em leilão a ser realizado
oportunamente na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores de São Paulo,
sendo os valores resultantes da alienação disponibilizados em nome dos
respectivos acionistas após a liquidação financeira final das ações alienadas no
leilão.

6.7

Aprovar, por unanimidade dos votos presentes, tendo sido computados 100%
de votos a favor, alteração do estatuto social da Companhia de forma a refletir
o novo capital social da Companhia, o qual será reduzido em decorrência da
Cisão Parcial da Companhia, sem alteração no número de ações emitidas.

6.7.1

A fim de refletir a alteração avençada no item 6.7 acima, o Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia passará a vigorar da seguinte forma:
“Artigo 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 25.501.230,68
(vinte e cinco milhões, quinhentos e um mil, duzentos e trinta reais e sessenta
e oito centavos), dividido em 95.061.053 (noventa e cinco milhões, sessenta e
um mil e cinquenta e três) ações ordinárias nominativas, escriturais, sem valor
nominal.”

6.8
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Diante de todas as matérias aprovadas nesta Assembleia Geral, a
administração da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos
necessários à efetivação e implementação das deliberações acima discutidas e
aprovadas pelos acionistas nesta Assembleia Geral.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente deu a
reunião por encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a
lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o
§1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, sendo autorizada sua publicação
com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do artigo 130 da Lei
das Sociedades por Ações, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes.
Barueri, 23 de dezembro de 2016.
Mesa:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Carlos Renato Xavier Pompermaier

Presidente

Secretário
Administração:

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Diretor
Acionistas Presentes:

BRASILIANA PARTICIPAÇÕES S.A.
Por: Bárbara da Cunha Xavier e Luiz Alberto das Neves
Procuradores

MISSOURI EDUCATION PESION TRUST
Por: Anderson Carlos Koch
Procurador

(Esta página é parte da ata da Assembleia Geral Extraordinária da AES Elpa S.A., realizada no dia 23 de dezembro de 2016)

ANEXO I
Laudo de Avaliação da Cisão Parcial da Companhia

ANEXO II
Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da Companhia

Laudo de avaliação do acervo líquido
formado por determinados ativos e passivos
“após ajustes” da AES Elpa S/A
Brasiliana Participações S/A
30 de junho de 2016

São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1990
Torre Norte - 5º Andar - Itaim Bibi
04543-011 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: (5511) 2573-3000
ey.com.br

Laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos “após
ajustes” da AES Elpa S/A

Aos
Acionistas e Diretores da
Brasiliana Participações S/A
Barueri - SP
Dados da firma de auditoria
1. Ernst Young Auditores Independentes S.S., sociedade localizada na cidade de São Paulo, na
Av. Juscelino Kubitschek 1909, Torre Norte – 5º andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº. 61.366.936/0001-25, registrada no Conselho
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº CRC-2SP015199/O-6, representada
pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Marcos Antônio Quintanilha, contador, portador do RG nº
7.879.121-2, inscrito no CPF sob o nº 006.840.298-80 e no Conselho Regional de Contabilidade
do Estado de São Paulo sob o nº CRC-1SP132776/O-3, residente e domiciliado na cidade de
São Paulo - SP com escritório no mesmo endereço da representada, nomeada pela
administração da Brasiliana Participações S/A (“Companhia”) para proceder à avaliação do
acervo líquido formado por determinados ativos e passivos, após ajustes de certas condições
precedentes e suspensivas ainda não registrados contabilmente (doravante denominados
“Acervo líquido após ajustes”) da AES Elpa S/A, em 30 de junho de 2016, apurado de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, resumidas no Anexo II, apresenta a seguir o
resultado de seus trabalhos.
Objetivo da avaliação
2. A administração da Companhia preparou as informações contábeis relativas ao “Acervo líquido
após ajustes” (Anexo I), para refletir a situação patrimonial de sua controlada AES Elpa S/A em
30 de junho de 2016, caso todas as condições precedentes e suspensivas, descritas no
Instrumento de justificação e protocolo de cisão parcial da Elpa S/A e incorporação pela
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, datado de 11 de novembro de 2016
(Anexo III), estivessem satisfeitas anteriormente à cisão parcial da AES Elpa S/A.
3.

O laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos da AES
Elpa S/A “após ajustes” em 30 de junho de 2016 (Anexo I) tem por objetivo suportar a
transferência deste acervo líquido pela AES Elpa S/A para a Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, desde que as condições precedentes referidas no parágrafo 2
estejam satisfeitas. Conforme determinado no Protocolo de justificação, esta operação de
incorporação está ainda sujeita à aprovação de órgãos reguladores e ao cumprimento de
condições suspensivas. O presente laudo presta-se exclusivamente a fornecer informações
caso todas as aprovações sejam obtidas e as condições suspensivas previstas sejam
satisfeitas, não devendo ser utilizado para quaisquer outros fins.
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Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis
4.

A administração da Companhia é responsável pela preparação de informações contábeis “após
ajustes” de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles
internos relevantes que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de tais
informações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Companhia está descrito no
Anexo II do presente laudo avaliação.

Alcance dos trabalhos e responsabilidade do auditor independente
5.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do acervo
líquido formado por determinados ativos e passivos “após ajustes” da AES Elpa S/A em 30 de
junho de 2016, com base nos trabalhos conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico
“CTA 20 – “Laudo de avaliação emitido por auditor independente”, aprovado pelo Conselho
Federal de Contabilidade, que prevê a aplicação de procedimentos de exame de auditoria
aplicados sobre as contas que registram os determinados ativos e passivos “após ajustes” que
constam do Anexo I a esse laudo. Assim, efetuamos o exame do referido acervo líquido “após
ajustes” de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, que requerem o
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada
com o objetivo de obter segurança razoável de que o acervo líquido “após ajustes” objeto de
nosso laudo de avaliação está livre de distorção relevante.

6.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores “após ajustes” apresentados. Os procedimentos selecionados dependem
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante no acervo
líquido “após ajustes”, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes em relação ao acervo líquido
formado por determinados ativos e passivos “após ajustes”, para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a efetividade desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a
avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela administração. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão.
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Conclusão
7.

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor do acervo líquido formado por
determinados ativos e passivos “após ajustes” em 30 de junho de 2016, de R$
1.086.266.350,77 (Um bilhão, oitenta e seis milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos
e cinquenta reais e setenta e sete centavos), resumidos no Anexo I, representa, em todos os
aspectos relevantes, o acervo líquido contábil formado por determinados ativos e passivos
“após ajustes” da AES Elpa S/A, avaliado de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.

Outros assuntos
8. Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que:
(a) de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto,
tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em relação
aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos; e
(b) não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da
Companhia com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que
tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de
informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade
das respectivas conclusões.
São Paulo, 11 de novembro de 2016.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Marcos Antonio Quintanilha
Contador CRC-1SP132776/O-3
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Brasiliana Participações S/A
Laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos “após
ajustes” da AES Elpa S/A
30 de junho de 2016

Anexo I
Foram examinadas as informações contábeis “após ajustes” da AES Elpa S/A., em 30 de junho de
2016, e todos os demais documentos necessários à elaboração do laudo. Apuramos que o valor do
acervo líquido determinado “após ajustes” da AES Elpa S/A, a ser incorporado pela Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, é de R$ 1.086.266.350,77 (Um bilhão, oitenta e seis
milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos),
conforme tabela abaixo:
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Brasiliana Participações S/A
Laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos “após ajustes” da AES Elpa S/A
30 de junho de 2016
Anexo I - continuação
Acervo líquido

AES Elpa S/A
Acervo líquido determinado “após ajustes”

Saldo
conforme

Ajustes

Saldo

determinado

30 de junho de 2016

registros

condições

“após ajustes”

“após ajustes”

contábeis em

precedentes

em

em

30/06/2016

e suspensivas

30/06/2016

30/06/2016

(Em Reais)

Ativos não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos

-

238.549.410,26

238.549.410,26

238.549.410,26

Investimento em participação societária – AES Eletropaulo

664.612.285,08

-

664.612.285,08

664.612.285,08

Ágio sobre participação societária – AES Eletropaulo

538.543.104,21

-

538.543.104,21

538.543.104,21

-

(355.438.448,78)

(355.438.448,78)

(355.438.448,78)

1.203.155.389,29

(116.889.038,52)

1.086.266.350,77

1.086.266.350,77

Provisão para integridade do capital
Total de ativos
Patrimônio Líquido
Capital social subscrito e integralizado

958.781.908,12

429.199.623,29

1.387.981.531,41

1.362.480.300,73

Recursos destinados a futuro aumento de capital

429.199.623,29

(429.199.623,29)

-

-

95.375.014,47

-

95.375.014,47

95.375.014,47

Reservas de lucros:
Reserva legal
Reserva estatutária
Ajustes de avaliação patrimonial
Outros resultados abrangentes
Lucros ou Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

37.567.822,06

-

37.567.822,06

37.567.822,06

185.129.630,93

-

185.129.630,93

185.129.630,93

(470.915.378,90)

-

(470.915.378,90)

(470.915.378,90)

(6.882.616,09)

(116.889.038,52)

(123.771.654,61)

(123.371.038,52)

1.228.256.003,88

(116.889.038,52)

1.111.366.965,36

1.086.266.350,77

Acervo líquido contábil determinado “após ajustes”

1.086.266.350,77
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Anexo II – Principais práticas contábeis adotadas
As principais políticas contábeis, aplicadas na preparação das informações contábeis “após
ajustes”, estão definidas abaixo.
1.

Base de apresentação

As informações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, as quais compreendem os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que foram aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), incluindo também normas
complementares emitidas pela CVM.
As informações contábeis foram preparadas, e estão apresentadas, em Reais, que é a moeda
funcional da AES Elpa S/A e sua controlada. A moeda funcional foi determinada em função do
ambiente econômico primário de suas operações.
Um ativo ou passivo é registrado como circulante se é esperado que a liquidação ocorra dentro do
período de 12 meses subsequentes à data base do balanço patrimonial, caso contrário será
registrado como não circulante.
Para a preparação deste laudo, a administração considerou os ajustes relacionados às condições
precedentes e cláusulas suspensivas previstas no Instrumento de justificação e protocolo de cisão
parcial da Elpa S/A e incorporação pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A,
datado de 11 de novembro de 2016 (Anexo III deste laudo).
2.

Investimentos em controladas

O investimento da AES Elpa S/A em sua controlada Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A, é avaliado com base no método de equivalência patrimonial.
De acordo com o método da equivalência patrimonial, o investimento na controlada é contabilizado
no balanço patrimonial da AES Elpa S/A incialmente ao custo, e ajustados das variações na
participação da AES Elpa S/A no patrimônio líquido das controladas.
As informações contábeis utilizadas para tomada de equivalência patrimonial da controlada são
elaboradas na mesma data base que a da AES Elpa S/A. As políticas contábeis adotadas pela
controlada são consistentes com as da AES Elpa S/A.

6

Brasiliana Participações S/A
Laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos “após
ajustes” da AES Elpa S/A
30 de junho de 2016

Anexo II – Principais práticas contábeis adotadas - continuação
2.

Investimentos em controladas - continuação

Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a AES Elpa S/A determina se é necessário
reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento em sua controlada. A AES
Elpa S/A determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva
de que o seu investimento sofreu perda por redução ao valor recuperável. Se assim for, a AES Elpa
S/A calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor
recuperável e o valor contábil dos investimentos e reconhece a perda no resultado de suas
operações.
Os ágios gerados quando da aquisição desse investimento na controlada, são amortizados pelo
prazo de concessão da Eletropaulo.
3.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias existentes na data do balanço entre os valores
contábeis e bases fiscais de ativos e passivos. Especificamente no caso da AES Elpa S/A, o valor
reconhecido teve por base a constituição de imposto de renda e contribuição sociais diferidos sobre
o valor de ágio não amortizado fiscalmente, no montante de R$ 238.549.410,26.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada a cada encerramento de balanço
ou em período inferior, quando ocorrer eventos relevantes que requerem uma revisão. Quando não
for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de
todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja
recuperado, de acordo com o prazo máximo da concessão. A expectativa de geração de lucros
tributáveis futuros é determinada por estudo técnico aprovado pelos órgãos de administração da
AES Elpa e sua controlada Eletropaulo.
Impostos diferidos ativos são mensurados à alíquota do imposto determinada pela legislação
tributária vigente na data do balanço e que se espera ser aplicável na data de realização dos ativos
ou liquidação dos passivos que geraram os tributos diferidos.
4.

Provisão para integridade do capital

Refere-se à constituição da provisão para integridade do capital, conforme determinado pela
Instrução CVM 319 de 03/12/1999, no montante de R$ 355.438.448,78, correspondente à diferença
entre o valor do ágio (R$ 538.543.104,21) e do benefício fiscal decorrente da sua amortização futura
(R$ 183.104.655,43), apresentando esta provisão como redução da conta em que o ágio foi
registrado.
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Anexo II – Principais práticas contábeis adotadas - continuação

5.

Recursos destinados a futuro aumento de capital

O saldo desta rubrica refere-se aos encargos moratórios da dívida da AES Elpa S/A com o BNDES,
os quais foram assumidos pela Brasiliana Participações S/A em decorrência da reestruturação
societária do Grupo AES no passado. Esses valores não estão sujeitos à atualização monetária.
A Administração considerou a incorporação do valor total desta rubrica (R$ 429.199.623,29) ao
capital social da AES Elpa S/A na preparação das informações contábeis “após ajustes”, conforme
Protocolo de justificação.

8

Brasiliana Participações S/A
Laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos “após
ajustes” da AES Elpa S/A
30 de junho de 2016

Anexo III
Instrumento de justificação e protocolo de cisão parcial da Elpa S/A e incorporação pela Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, datado de 11 de novembro de 2016
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