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DIÁRIO OFICIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Porto Alegre, quinta-feira, 27 de abril de 2017

São Gabriel Saneamento S.A.
CNPJ nº 15.186.494/0001-18

Relatório da Administração
Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações
ﬁnanceiras para o exercício de 2016 e 2015.
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Demonstrações dos Resultados - Exercícios ﬁndos em 31 de deExercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
zembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em milhares Reais)
(Valores expressos em milhares de Reais)
Notas Explicativas 2016
2015
2016
2015
Receita Operacional Bruta
12 18.735 21.473
1.679
979
Impostos incidentes sobre serviços prestados 12 (1.473) (1.256) Lucro líquido do exercício
Resultado
Abrangente
da
Companhia
1.679
979
Receita Operacional Líquida
17.262 20.217
As notas explicativas são parte
Custo dos serviços prestados
13 (11.279) (15.380)
integrante das demonstrações ﬁnanceiras
Lucro Bruto
5.983 4.837
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Despesas Comerciais
(118)
(214)
(Valores expressos em milhares de Reais)
Despesas administrativas
14 (2.006) (2.413)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
(49)
(57)
Re- Reserva de Lucros PatriReceitas e Depesas Operacionais Líquidas
(2.173) (2.684)
Capital serva retenção acumu- mônio
Lucro antes das Receitas
Saldos em 31 de
social legal
de lucro lados líquido
e Despesas Financeiras
3.810 2.153
Dezembro de 2014
5.483 272
5.175
- 10.930
Receitas e Despesas Financeiras
Lucro líquido do exercício
979
979
Receitas ﬁnanceiras
15
420
230
Reserva de lucros
697
(697)
Despesas ﬁnanceiras
15 (1.360) (1.071) Reserva legal
49
(49)
Resultado Financeiro Líquido
(940)
(841) Dividendos distribuídos
(233) (233)
Lucro antes do Imposto de Renda
Saldos em 31 de
e Contribuição Social
2.870 1.312
Dezembro de 2015
5.483 321
5.872
- 11.676
Imposto de Renda e Contribuição Social
Lucro líquido do exercício
- 1.679 1.679
Corrente
(1.102)
(503) Reserva de lucros
1.196 (1.196)
Diferido
(89)
170
Reserva legal
84
(84)
Lucro Líquido do Exercício
1.679
979
Dividendos distribuídos
(399) (399)
As notas explicativas são parte
Saldos em 31 de
integrante das demonstrações ﬁnanceiras
Dezembro de 2016
5.483 405
7.068
- 12.956
Encargos
As notas explicativas são parte
Modalidade
ﬁnanceiros - %
Vencimento 2016 2015
integrante das demonstrações ﬁnanceiras
Finame
Pré-ﬁxado 3,00% a.a. Julho de 2023 178 205
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios ﬁndos em 31 de
Capital de giro
CDI + 4,00% a.a. Março de 2018 916 1.031 dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em milhares de Reais)
2016 2015
Conta garantida CDI + 4,91% a.a. Janeiro de 2017 611 609
Lucro líquido do exercício
1.679
979
CEF (*)
Pré-ﬁxada 7,80% a.a.
De Outubro
Itens
que
não
afetam
o
caixa:
de 2026 a
Depreciação e amortização
503
457
Outubro de 2037 9.440 7.276
Encargos ﬁnanceiros e variação cambial
Total
11.145 9.121
sobre ﬁnanciamentos e empréstimos
1.024
613
Circulante
1.651 1.751
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
80
68
Não circulante
9.494 7.370
38
(*) A Companhia contratou um empréstimo através da Caixa Eco- Provisão para contingências
Imposto
de
renda
e
contribuição
nômica Federal com o objetivo de investir em melhorias nos sistesocial correntes e diferidos
1.191
333
mas de água e esgotamento sanitário do Munícipio de São Gabriel - RS, a modalidade contratada têm como ﬁnalidade o desen- Aumento/Redução nos ativos operacionais:
(924) (475)
volvimento econômico e social. O vencimento dos termos contra- Contas a receber de clientes
(5)
tuais ocorrerão em outubro de 2037. Os ﬁnanciamentos com re- Partes relacionadas
(2)
(36)
cursos do Finame estão garantidos pelos bens ﬁnanciados. Os Impostos a recuperar
Estoques
(182)
759
empréstimos estão garantidos por avais da Vega Engenharia Am14
(44)
biental S.A. e Solví Participações S.A. A Companhia tem emprés- Outros créditos
86
timos e ﬁnanciamentos bancários que não apresentam cláusulas Adiantamento a fornecedores
restritivas para garantir que a administração cumpra com o con- Aumento/Redução nos passivos operacionais:
Fornecedores
(418)
(1.279)
trato. Os montantes da parcela não circulante têm a seguinte comPartes relacionadas
(107) (257)
posição por ano de vencimento:
Salários, provisões e encargos sociais
175
643
2016
2015
Impostos, taxas e contribuições
(5)
56
Vencimento:
Pagamento
de
contingências
(13)
2017
268
Outras contas a pagar
2
2018
677
477
3.025 1.928
2019
510
477 Caixa gerado pelas atividades operacionais
Impostos pagos sobre o lucro
(989) (620)
2020
510
477
Empréstimos e ﬁnanciamentos - juros pagos
(1.037) (552)
2021
510
477
756
2022
510
477 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 999
Fluxo
de
Caixa
das
Atividades
de
Investimento
2023
499
467
Aquisições de imobilizado
(62)
(31)
2024
483
450
Adição de ágio e intangível
(2.476) (7.937)
Acima de 2025
5.795 3.800
Total
9.494 7.370 Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimento
(2.538) (7.968)
9. Salários, benefícios e encargos
2016
2015
Salários
73
84 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos
e
ﬁ
nanciamentos
captação
2.226 8.052
Encargos trabalhistas
106
124
Empréstimos e ﬁnanciamentos - pagamento principal (189) (610)
Férias
365
307
Dividendos
pagos
(1)
1
Participação nos resultados
553
407
Total
1.097
922 Caixa líquido gerado pelas
atividades
de
ﬁ
nanciamento
2.036
7.442
10. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda
497
230
e a contribuição social diferidos ativos foram calculados e registra- Aumento Líquido do Saldo de Disponibilidades
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício
489
259
dos, em 31 de dezembro de 2016, como segue:
986
489
2016
2015 Caixas e equivalentes de caixa no ﬁm do exercício
Variação de caixa e equivalentes de caixa
497
230
Diferenças temporárias:
As notas explicativas são parte
Provisão para crédito liquidação duvidosa
308
228
integrante
das
demonstrações
ﬁ
nanceiras
Provisão para créditos não correntes
487
Provisões Trabalhistas
26
26
2016
2015
Participação nos Resultados
553
407 Receitas ﬁnanceiras:
Total
887 1.148 Rendimentos sobre aplicações ﬁnanceiras
31
34
Alíquota - %
34
34 Juros recebidos e descontos obtidos
389
196
Ativo ﬁscal diferido
302
391
420
230
Reconciliação da taxa efetiva:
Despesas ﬁnanceiras:
2016
2015 Juros sobre ﬁnanciamento
(1.016)
(589)
Lucro líquido antes dos impostos
2.870 1.312 Descontos concedidos
(31)
(145)
Alíquota nominal do Imposto de
Tarifas bancárias
(278)
(283)
Renda e da contribuição social - %
34
34 Outras despesas ﬁnanceiras
(35)
(54)
Despesa esperada com Imposto de
(1.360) (1.071)
Renda e contribuição social
(976)
(446) Total
(940)
(841)
Efeito do Imposto de Renda
16. Cobertura de seguros: Durante o período de concessão, come da contribuição social sobre:
pete à Concessionária manter as seguintes coberturas de seguros,
Despesas de bônus, doações e patrocínios
(10)
(35) conforme prazos previstos: seguro de danos materiais para danos
Outras
(205)
148 relativos à propriedade, que cobre todos os bens que integram a
Provisão para Imposto de Renda
concessão e seguro de responsabilidade civil, cobrindo a Concese contribuição social
(1.191)
(333) sionária e o Poder Concedente pelos montantes que possam ser
Corrente
(1.102)
(503) responsabilizados a título de danos, indenizações, custas procesDiferido
(89)
170 suais e outros resultantes do desenvolvimento das atividades pertiTaxa efetiva
41,49% 25,40% nentes à concessão. As apólices contratadas pela Companhia ofe11. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social da Com- recem as seguintes coberturas: • Risco operacional: R$3.594; • Dapanhia é representado, em 31 de dezembro de 2016, por 5.483.320 nos materiais: R$1.800; e • Responsabilidade Civil: R$1. A Adminisações ordinárias nominativas, com valor nominal de um Real, perfa- tração entende que o montante segurado é suﬁciente para garantir
zendo um total de R$5.483 registrados na rubrica “Capital Social”. a integridade patrimonial e continuidade operacional, bem como o
b. Reserva legal: A reserva legal deverá ser constituída mediante cumprimento das regras estabelecidas nos contratos de concessão.
destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, an- 17. Contrato de concessão: O serviço prestado sob concessão, é
tes de qualquer outra destinação. Esta reserva será constituída, a prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotaobrigatoriamente, pela companhia, até que seu valor atinja 20% do mento sanitário do município. O período de concessão é de 30 anos
capital social realizado, quando então deixará de ser acrescida. a partir de março de 2012. O equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do
c. Reserva de retenção de lucros: É destinada à aplicação em in- contrato ocorrerá anualmente com base na variação oﬁcial do IPC
vestimentos previstos no orçamento de capital para a infraestrutura, (índice de preços ao consumidor). Mas ocorrerá uma revisão perióconforme a administração da Companhia. d. Dividendos: O lucro lí- dica ordinária a cada 5 anos objetivando a distribuição de ganhos de
quido do exercício é destinado conforme determinado pela Assem- produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de
bleia Geral, observando-se as disposições legais aplicáveis e a dis- mercado e distorções positivas e negativas nos custos dos serviços
tribuição de dividendos obrigatórios previstos na legislação societá- prestados. Os ativos reversíveis são de 100% dos itens necessários
ria de 25% do lucro, ressalvadas as hipóteses previstas na lei. 12. para execução do serviço escopo de concessão. A receita reconheReceita operacional, líquida: É composta como segue:2016 2015 cida com relação à construção em 2016 representa o valor justo do
Receita de saneamento bruta
15.920 13.576 serviço prestado na construção da infraestrutura para prestação dos
Receita de construção
2.815 7.897 serviços. A receita, custo e lucro bruto no contrato de concessão em
18.735 21.473 2016 são como seguem:
Deduções receita bruta
Receita de
Custo de
Lucro
Margem de
PIS
(263)
(225) Construção
Construção
Bruto
lucro
COFINS
(1.210) (1.031) 2.815
(2.815)
0%
(1.473) (1.256) Ativo intangível: A Companhia reconhece um ativo intangível à
Receita líquida
17.262 20.217 medida que recebe o direito (autorização) de cobrar os usuários dos
13. Custos dos serviços prestados: São compostos como serviços públicos. Esse direito não constitui direito incondicional de
seguem:
2016
2015 receber caixa porque os valores são condicionados à utilização do
Salários e Encargos
(3.770) (2.907) serviço pelo público. A Companhia registrou ativos intangíveis conAluguel
(449)
(611) forme detalhamento abaixo: Tx Média Anual %
2016 2015
Depreciações
(503)
(457) Estações de tratamento e redes
Materiais aplicados nos serviços
(1.196) (1.072) de distribuição de água:
Serviços de terceiros
(842)
(762) Infraestrutura – água e esgoto
(*) 8.312 3.376
Outros custos de produção
(1.993) (1.936) Máquinas e equipamentos
10
851
545
Créditos Fiscais
289
262 Intangível em andamento
- 7.533 10.509
Custo de bens reversíveis
(2.815) (7.897)
16.696 14.430
Total
(11.279) (15.380) (*) A amortização da Infraestrutura de água e esgoto é realizada
14. Despesas gerais e administrativas: São compostos como através da duração do contrato de concessão. Os bens reversíveis
segue:
2016
2015 são todos os ativos do sistema de água e esgoto existentes por ocaSalários e Encargos
(1.025) (1.133) sião da assinatura do referido contrato e aqueles posteriormente imServiços de terceiros (a)
(973) (1.251) plantados para a prestação exclusiva e permanente do serviço de
Outros
(8)
(29) água e esgoto. A Companhia tem direito à indenização correspon(2.006) (2.413) dente aos investimentos efetuados após a data da concessão, vin(a) Refere-se substancialmente a prestação de serviços administra- culados aos bens reversíveis ainda não amortizados, desde que
tivos entre partes relacionadas. 15. Receitas (despesas) ﬁnancei- realizados para garantia à continuidade e atualização da prestação
ras, líquidas: São compostos como segue:
dos serviços abrangidos pelo contrato.

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais)
2015
Ativo
Notas explicativas 2016
2015 Passivo e Patrimônio Líquido Notas explicativas 2016
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
986
489
Fornecedores e outras contas a pagar
7
436
959
Contas a receber de clientes
5 3.966 3.117
Empréstimos e ﬁnanciamentos
8 1.651
1.751
Outras contas a receber
73
87
Salários, benefícios e encargos sociais
9 1.097
922
Estoques
336
154
Impostos, taxas e contribuições
245
250
Impostos a recuperar
57
55
Imposto de renda e contribuição social
168
55
Total do ativo circulante
5.418 3.902
Dividendos e juros capital próprio a pagar
631
233
Não Circulante
Total do passivo circulante
4.228
4.170
Realizável a longo prazo:
Não Circulante
Ativo ﬁscal diferido
10
302
391
Exigível a longo prazo:
Depósitos judiciais
4
4
Empréstimos e ﬁnanciamentos
8 9.494
7.370
Total do realizável a longo prazo
306
396
Provisões
18
18
Imobilizado
243
265
9.512
7.388
Intangível
6 20.729 18.671 Total do passivo não circulante
11
20.972 18.936 Patrimônio Líquido
Capital social
5.483
5.483
Total do ativo não circulante
21.278 19.332
Reserva legal
405
321
Reserva de retenção de lucros
7.068
5.872
Total do patrimônio líquido
12.956 11.676
26.696 23.234
Total do Ativo
26.696 23.234 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Valores expressos em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A São Gabriel Saneamento S.A. (“Com- caso seja classiﬁcado como mantido para negociação, ou seja, depanhia” ou “Concessionária”), cuja sede está localizada na Rua An- signado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos
drade Neves, nº 339, Centro, município de São Gabriel - RS, tem por da transação, são reconhecidos conforme incorridos. Ativos ﬁnanobjeto social exclusivo e especíﬁco a exploração do serviço público ceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medide abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do pe- dos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos, inrímetro urbano do município de São Gabriel, conforme contrato nº cluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidas no resul051/2012 mantido com a Secretaria Municipal de Compras, Licita- tado do exercício. (ii) Passivos ﬁnanceiros não derivativos: Pasções, Materiais e Serviços da Prefeitura Municipal de São Gabriel - sivos ﬁnanceiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo
RS. Esses serviços são executados mediante contrato de conces- valor justo deduzido de quaisquer custos de transações atribuíveis.
são ﬁrmado com a prefeitura, com prazo de vigência de 30 anos, Após o reconhecimento inicial, esses passivos ﬁnanceiros são mencontado a partir de 20 de março de 2012. 2. Base de preparação: surados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetiDeclaração de conformidade (com relação às normas do CPC): vos. (iii) Capital social: Ações ordinárias: Custos adicionais diretaAs demonstrações ﬁnanceiras foram preparadas de acordo com as mente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são recopráticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 3. Principais po- nhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer
líticas contábeis: a. Receita operacional: A receita deve ser reco- efeitos tributários. f. Provisões: As provisões são determinadas por
nhecida quando for provável que benefícios econômicos futuros meio do desconto dos ﬂuxos de caixa futuros estimados a uma taxa
ﬂuam para a entidade e esses benefícios possam ser conﬁavelmen- antes dos impostos que reﬂete as avaliações atuais de mercado
te mensurados. O momento da transferência dos riscos e benefícios quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos especíﬁcos para o pasvaria dependendo das condições individuais do contrato de venda sivo. Provisão para contingências: Refere-se a questões trabalhisou prestação de serviços. (i) Receita de serviços prestados: A tas, tributárias e cíveis e está registrada de acordo com avaliação de
Companhia está envolvida na prestação de serviços públicos e na risco efetuada pela Administração, suportada por seus consultores juadministração de infraestrutura relacionada ao serviço, referente ao rídicos, registradas no passivo não circulante. 4. Caixa e equivalente
fornecimento de água e nos serviços de coleta e tratamento de es- de caixa: São compostos como segue:
2016
2015
gotos sanitários na condição de Concessionária. As receitas são Caixa
3
3
mensuradas pelos valores justos das contraprestações recebidas Bancos
667
362
ou a receber, deduzidas de quaisquer descontos comerciais e/ou Aplicações Financeiras
316
124
boniﬁcações concedidos. A contraprestação é feita na forma de cai986
489
xa ou equivalente de caixa e o valor da receita é o valor recebido ou 5. Contas a receber de clientes: São compostos como seguem:
a receber. O fornecimento de água e os serviços de coleta e trata2016
2015
mento de esgotos sanitários não faturados até as datas dos balan- Clientes Privados:
ços são mensurados e registrados contabilmente, a ﬁm de possibili- Valores Faturados
4.269 2.729
tar a contraposição dos custos e das receitas no respectivo exercí- Medições dos serviços prestados
616
cio. As receitas provenientes dos serviços de abastecimento de Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(308)
(228)
água são reconhecidas com base no volume entregue aos clientes,
3.961 3.117
registrados em medidores. As receitas da prestação de serviços de Partes relacionadas
5
coleta de esgoto são reconhecidas por ocasião do consumo de Total das contas a receber, líquido
3.966 3.117
água ou por ocasião da prestação de serviços. As receitas ainda O aging list das contas a receber é composto como segue:
não faturadas representam receitas incorridas, cujo serviço foi pres2016
2015
tado, mas ainda não foi faturado até o ﬁnal de cada período, elas são Valores a vencer
1.920 1.463
reconhecidas como contas a receber de clientes com base em esti- Vencidos:
mativas mensais dos serviços completados. (ii) Receita de cons- Até 30 dias
752
440
trução: De acordo com o contrato de concessão ﬁrmado junto à Entre 31 e 60 dias
259
182
Prefeitura de São Gabriel, a Companhia se comprometeu a imple- Entre 61 e 90 dias
130
99
mentar um plano de investimento que consiste na ampliação e me- Entre 91 e 180 dias
41
156
lhoria da infraestrutura de água e esgoto no município. Desta forma, Entre 181 e 360 dias
295
251
ﬁcou pactuado que parte das receitas auferidas junto aos usuários Acima de 360 dias
877
754
dos serviços públicos, bem como os valores providos pelo poder Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(308)
(228)
Concedente, devem ser revertidos para o cumprimento do referido Total
3.966 3.117
plano. Portanto, a receita de contratos de construção é determinada A provisão para crédito de liquidação duvidosa, foi constituída com
com base no método de estágio de conclusão desses investimen- base em análises de riscos dos créditos, que contempla o histórico
tos. Em virtude de a Companhia não auferir margem de lucro na im- de perdas, a situação especíﬁca de cada cliente, a situação econôplementação do referido plano de investimento, os custos incorridos mico-ﬁnanceira ao qual pertencem, as garantias legais para os déna aquisição, melhoria ou ampliação da infraestrutura de água e esgoto são idênticos aos valores das receitas reconhecidas. A receita bitos e a avaliação dos consultores jurídicos externos. A Administrade construção compreende o valor inicial acordado no contrato de ção julga que a provisão constituída é suﬁciente para cobrir possíconcessão acrescido de quaisquer variações decorrentes de solici- veis perdas sobre os valores a receber.
tações adicionais, reivindicações e os pagamentos de incentivos 6. Intangível: É composto como segue:
Taxa
2016
2015
contratuais, na medida em que seja provável que elas irão resultar
média
AmortiLíLíem receita e possam ser mensuradas de forma conﬁável. Quando o
Custo
do
Intangível
anual
%
Custo
zação
quido
quido
resultado de um contrato de construção possa ser estimado de ma(*) 7.593
(218) 7.375 2.520
neira conﬁável, a receita do contrato é reconhecida no resultado na Sistema de água
(*)
998
(61)
937
856
proporção do estágio de conclusão do contrato de concessão. b. Sistema de esgoto
10 1.084
(233)
851
545
Receitas ﬁnanceiras e despesas ﬁnanceiras: As receitas ﬁnan- Máquinas e equipamentos
Intangível
em
andamento
(a)
7.533
7.533
10.509
ceiras compreendem receitas de juros sobre aplicações ﬁnanceiras.
20
255
(224)
31
81
As despesas ﬁnanceiras compreendem despesas de juros sobre Software
3,3 2.000
(306) 1.694 1.761
empréstimos e custos de empréstimos que não são diretamente Ônus de concessão
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualiﬁ- Desenvolvimento
3,3 2.742
(434) 2.308 2.399
cável. A receita de juros e a despesa de juros são reconhecidas no de negócios
22.205 (1.476) 20.729 18.671
resultado, por meio do método dos juros efetivos. c. Imposto de Total
(a)
Em
intangível
em
andamento
estão
contemplados
os bens vinrenda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição
social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas culados à concessão, que posteriormente serão implantados para a
prestação
exclusiva
e
permanente
do
serviço
de
água
e
esgoto que
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lu- serão reversíveis ao poder Concedente no encerramento do Contrato
de
Concessão.
(*)
A
amortização
da
Infraestrutura
de
água e escro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos ﬁscais e base negativa de con- goto é realizada através da duração do contrato de concessão. As
mutações
do
intangível
estão
demonstradas
conforme
a
seguir:
tribuição social, limitada a 30% do lucro real. (i) Imposto corrente:
TransTransO imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado soCusto
do
Saldo
AdiferênSaldo
AdiferênSaldo
bre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos
2014 ção
cia 2015
ção
cia 2016
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. Ele é men- Intangível
Sistema
de
água
2.325
42
282
2.650
188
4.755
7.593
surado com base nas taxas de impostos decretadas ou substantiva887
111
998
mente decretadas na data do balanço. (ii) Imposto diferido: O im- Sistema de esgoto 887
Máquinas
e
posto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias
620
65
686
364
34 1.084
entre os valores contábeis de ativos e passivos para ﬁns contábeis equipamentos
e os correspondentes valores usados para ﬁns de tributação. Um ati- Intangível em
2.964 7.828 (282)10.509 1.924 (4.900) 7.533
vo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido andamento
254
1
255
255
em relação aos prejuízos ﬁscais, créditos ﬁscais e diferenças tem- Software
porárias dedutíveis não utilizados na extensão em que seja provável Ônus de
concessão
2.000
2.000
2.000
que lucros futuros tributáveis estarão disponíveis, contra os quais
serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social di- Desenvolvimento
2.742
- 2.742
- 2.742
feridos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na ex- de negócios
11.792 7.937
- 19.728 2.476
- 22.205
tensão em que sua realização não seja mais provável. d. Ativos in- Total
AmorTransAmorTranstangíveis: (i) Reconhecimentos e mensuração: Ativos intangíveis
Saldo tiza- ferên- Saldo tiza- ferên- Saldo
são reconhecidos pelo custo de aquisição deduzido da amortização
2014 ção
cia 2015 ção
cia 2016
acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor re- Amortização
(52) (78)
(130) (88)
- (218)
cuperável (impairment). (ii) Bens reversíveis: Os bens vinculados à Sistema de água
(1) (30)
(31) (30)
(61)
concessão, como os sistemas de captações (inclusive poços arte- Sistema de esgoto
sianos), as redes adutoras, coletoras e de distribuição, os reservató- Máquinas e
(76) (65)
(141) (92)
- (233)
rios, as estações de tratamento de água e esgoto, os interceptores, equipamentos
(123) (51)
(173) (51)
- (224)
os emissários, as estações elevatórias e as ligações de água e es- Software
goto que serão reversíveis ao poder Concedente no encerramento Ônus de
(172) (67)
(239) (67)
- (306)
do contrato de concessão. (iii) Softwares: Os direitos de uso de concessão
software são demonstrados ao valor de custo histórico de aquisição, Desenvolvimento
(251) (91)
(343) (91)
- (434)
sendo amortizados linearmente pela vida útil estimada dos bens. de negócios
(675) (382)
- (1.057) (419)
- (1.476)
(iv) Gastos subsequentes: Os gastos subsequentes são capitali- Total
- 18.671 2.057
- 20.729
zados somente quando eles aumentam os benefícios econômicos Total Líquido 11.117 7.555
futuros incorporados no ativo especíﬁco aos quais se relacionam. Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoTodos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado interna- ras de caixa (Teste de Impairment): Em 2016, a Administração
mente e marcas e patentes, são reconhecidos no resultado confor- avaliou com base em fontes de informações externas e internas e
me incorridos. (v) Amortização: A amortização é calculada para não identiﬁcou qualquer indicação de que seus ativos estariam rerealizar o custo de itens do ativo intangível, menos seus valores re- gistrados por valor superior ao seu valor recuperável.
siduais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil 7. Fornecedores e Outras contas a pagar:
2016
2015
estimada dos itens. A amortização é geralmente reconhecida no re- Fornecedores
387
805
sultado. Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores re- Partes relacionadas
47
154
siduais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja Credores Diversos
2
apropriado. e. Instrumentos ﬁnanceiros: A Companhia classiﬁca Total
436
959
os ativos ﬁnanceiros não derivativos nas seguintes categorias: ati- 8. Empréstimos e ﬁnanciamentos: Esta nota explicativa fornece
vos ﬁnanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado, informações sobre os termos contratuais dos empréstimos com juempréstimos e recebíveis. A Companhia classiﬁca passivos ﬁnan- ros, que são mensurados pelo custo amortizado. As obrigações por
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos ﬁnanceiros. empréstimos e ﬁnanciamentos são representadas como segue:
(i) Ativos ﬁnanceiros não derivativos: Ativos ﬁnanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado. Um ativo ﬁnanceiro é
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