Relatório da Administração 2010
Companhia Brasiliana de Energia

Prezados Acionistas,
A Administração da Companhia Brasiliana de Energia (“Brasiliana” ou “Companhia”), em conformidade com as
disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as
Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2010, acompanhados do relatório dos auditores independentes. As demonstrações contábeis consolidadas
foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board – IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil, enquanto as
demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil

Perfil
A Companhia Brasiliana de Energia é uma sociedade por ações, e tem por objetivo exercer o controle de
empresas subsidiárias que atuam majoritariamente no setor de geração e distribuição de energia elétrica,
além de serviços de telecomunicação de dados, tendo como principais controladas: AES Elpa S.A. ("AES Elpa"),
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“AES Eletropaulo”), AES Tietê S.A. (“AES Tietê”) e
AES Uruguaiana Inc (“AES Uruguaiana”), mediante participação direta ou indireta no capital dessas
sociedades.
O capital social subscrito da Companhia encerrou 2010 em R$ 2.960,7 milhões, composto por 600.000.001
ações ordinárias e 50.000.007 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

Desempenho Econômico-Financeiro
As demonstrações contábeis consolidadas do exercício de 2010 da Brasiliana adotam o padrão contábil
International Financial Reporting Standards – IFRS estabelecido pelo International Accounting Standards
Board – IASB.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, a Companhia apurou lucro líquido de R$ 674,3 milhões,
decorrente dos resultados apresentados por suas controladas, compensados parcialmente pela amortização
dos ativos intangíveis vinculados a concessão relacionados aos investimentos da AES Elpa, AES Eletropaulo e
AES Tietê, conforme demonstrado no quadro a seguir:
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A controlada AES Eletropaulo, na qual a Companhia detém 34,9% de seu capital social de forma direta e
indireta, apresentou em 2010 lucro líquido de R$ 1.347,7 (R$ 1.156,5 milhões em 2009), 16,6% superior ao ano
anterior. A AES Tietê, na qual a Brasiliana detém 52,55% de seu capital social, apresentou em 2010 o lucro
líquido de R$ 737,3 (R$ 706,2 milhões em 2009), 4,4% superior ao ano anterior. Já a controlada integral AES
Uruguaiana Inc. reportou um lucro líquido em 2010 de R$ 70,9 milhões (R$ 25,2 milhões em 2009).
Adicionalmente, a AES Communication, controlada indireta da Companhia, apresentou em 2010 um lucro
líquido de R$ 32,5 milhões (R$ 36,0 milhões em 2009), 9,7% inferior ao ano anterior. Por fim, a AES
Eletropaulo Telecom, controlada integral da Companhia, obteve um lucro líquido em 2010 de R$ 43,2 milhões,
15,8% superior ao ano de 2009.
Além disto, o resultado da Brasiliana em 2010 foi impactado também pelos juros sobre as debêntures no valor
de R$ 94,8 milhões (R$ 96,0 milhões em 2009).
Remuneração aos acionistas
A administração da Brasiliana propõe a distribuição integral da base para pagamento de dividendos (R$ 678,1
milhões) do ano de 2010. Essa destinação será aprovada através de Assembléia Geral prevista para ocorrer no
dia 29 de abril de 2011, quando ocorrerá: (i) aprovação da proposta de dividendos complementares,
referentes ao resultado líquido do 2S10; e (ii) ratificação dos dividendos intermediários, referentes ao 1S10,
pagos em 17 de setembro e 9 de dezembro de 2010, no montante de R$ 343,3 milhões.
É importante mencionar que a base de distribuição de dividendos da Companhia de 2010 foi impactada
positivamente devido à adoção do IFRS em R$ 39,5 milhões.
O montante de dividendos complementares propostos pela administração da Companhia é de R$ 334,8 milhões
(R$ 0,52 por ação ordinária e preferencial).

Auditoria Independente
A Brasiliana utiliza os serviços da Ernest & Young Terço Auditores Independentes S.S. para auditoria de suas
demonstrações financeiras. No decorrer do exercício, não foram contratados quaisquer outros serviços de nãoauditoria.
As políticas da Companhia e de suas controladas vetam a contratação de seus auditores independentes para
prestação de serviços que acarretem conflito de interesses ou perda de independência.

São Paulo, 24 de março de 2011
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