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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais (Valores expressos em milhares de reais)

signiﬁcativa na infraestrutura no ﬁnal da vigência do contrato de concessão. Conforme a norma, o concessionário possui o direito de receber remuneração sobre a construção da infraestrutura do contrato de concessão,
sendo: • um ativo ﬁnanceiro quando tem o direito contratual incondicional
de receber caixa ou outro ativo ﬁnanceiro do concedente pelos serviços de
construção; o concedente tem pouca ou nenhuma opção para evitar o pagamento, normalmente porque o contrato é executável por lei. • um ativo intangível quando recebe o direito (autorização) de cobrar os usuários dos
serviços públicos. Esse direito não constitui direito incondicional de receber caixa porque os valores são condicionados à utilização do serviço pelo
público. Quando o Poder concedente tiver uma obrigação de pagamento
para só parte do investimento, é reconhecido o valor de ativo ﬁnanceiro
pela quantia garantida pelo concedente e o excesso que não é garantido
pelo concedente é reconhecido como ativo intangível (“modelo bifurcado”).
Conforme deﬁnido pelo ICPC 1, a infra-estrutura que o concessionário recebe acesso pelo Poder concedente, sem qualquer contraprestação não
são reconhecidos como ativo imobilizado do concessionário. g. Imposto
de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas
de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos ﬁscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à
combinação de negócios, ou à itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Imposto corrente: O
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro
ou prejuízo tributável do exercício, com base nas taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de elaboração das demonstrações ﬁnanceiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto corrente também inclui qualquer
imposto a pagar decorrente da declaração de dividendos. O imposto de
renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos ﬁscais e base negativa de contribuição
social, limitada a 30% do lucro real. (ii) Imposto diferido: • sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja
combinação de negócios e que não afete nem a contabilidade tampouco o
lucro ou prejuízo tributável; Um ativo de imposto de renda e contribuição
social diferido é reconhecido em relação aos prejuízos ﬁscais, créditos ﬁscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados na extensão em
que seja provável que lucros futuros tributáveis estarão disponíveis, contra
os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social
diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. O imposto diferido é
mensurado com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças
temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que
foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data do balanço.
A mensuração do imposto diferido reﬂete as consequências tributárias que
seguiriam a maneira sob a qual a Companhia espera, ao ﬁnal do exercício
de elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, recuperar ou liquidar o valor contábil de seus ativos e passivos. h. Reconhecimento das receitas:
As receitas referentes ao contrato de concessão com a Prefeitura do Município de São Paulo são reconhecidas com base no valor mensal ﬁxo estabelecido em contrato. i. Distribuição de dividendos: A distribuição de dividendos para acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo
nas Demonstrações Financeiras ao ﬁnal do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima da distribuição mínima obrigatória somente é provisionado na data que são aprovados pelos acionistas, em Assembléia Geral, conforme nota explicativa nº 17.
6. Instrumentos Financeiros: a. Gerenciamento dos riscos ﬁnanceiros: As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos ﬁnanceiros:
risco de mercado (incluindo risco de taxa de juros de valor justo, risco de
contrato de concessão e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. b. Risco de mercado: • Risco de câmbio: As operações efetuadas
pela Companhia são realizadas no mercado interno e não são afetadas
pela variação cambial. • Risco de taxa de juros: O risco de taxa de juros
da Companhia decorre, substancialmente, de empréstimos de ﬁnanciamentos. As captações são efetivadas com taxas de juros preﬁxadas e dentro de condições normais de mercado, atualizadas e registradas pelo valor
de liquidação na data do encerramento do balanço. • Risco de preços: Os
valores das tarifas dos serviços prestados são reajustados de acordo com
índices deﬁnidos no Contrato de Concessão, considerando a variação na
estrutura de custos e de mercado da Companhia, nas características dos
sistemas e serviços concedidos e em eventuais estímulos à eﬁciência e à
modalidade das tarifas. As tarifas de acordo com o contrato de concessão
devem garantir o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro da Companhia. c. Risco
de realização de crédito: Risco de realização de crédito é o risco de a
Companhia incorrer em perdas ﬁnanceiras caso um cliente ou de uma contraparte em um instrumento ﬁnanceiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos ﬁnanceiros da Companhia. d. Risco
de liquidez: A liquidez da Companhia depende principalmente do caixa
gerado pelas atividades operacionais, empréstimos de instituições ﬁnanceiras brasileiras e ﬁnanciamento doméstico. A gestão do risco de liquidez
considera a avaliação dos requisitos de liquidez para assegurar que a
Companhia dispunha de caixa suﬁciente para atender suas despesas de
capital e operacionais.
7. Caixa e Equivalentes de Caixa: São compostos como segue:
2013
2012
Caixa ......................................................................
20
31
Bancos....................................................................
13 71.266
Aplicações Financeiras...........................................
21.369 16.495
21.402 87.792
As aplicações ﬁnanceiras referem-se, principalmente, a certiﬁcados de depósito bancário, de liquidez imediata e remuneração atrelada à variação do
CDI, não excedendo os seus respectivos valores de mercado, e não estão
sujeitas a riscos de mudança signiﬁcativa de valor.
8. Contas a Receber de Clientes e Outros Recebíveis: As contas a receber de clientes e outros créditos são compostas como segue:
Nota
2013
2012
Prefeitura Municipal de São Paulo:
Valores faturados ...............................................
19.553 11.328
Medição dos serviços prestados .......................
36.510 35.506
Ativo ﬁnanceiro (recebível da concessão) .........
22.886 25.542
Clientes Privados:
Valores faturados - venda de sucata .................
24
52
Partes Relacionadas .........................................
19
162
95
Outras contas a receber ....................................
1.018
337
Total ...................................................................
80.153 72.860
Circulante ..........................................................
50.968 41.022
Não Circulante ...................................................
29.185 31.838
80.153 72.860
A exposição ao risco de crédito da Companhia está limitado ao valor das
contas a receber mencionadas acima. O aging list das contas a receber é
composta como segue:
2013
2012
Valores a vencer .....................................................
14.107 21.348
Vencidos:
Até 30 dias..............................................................
49.873 37.082
Entre 31 e 60 dias ..................................................
8
361
Entre 61 e 90 dias ..................................................
2
349
Entre 91 e 180 dias ................................................
89
1.077
Entre 181 e 360 dias (a) .........................................
6.934
2.153
Acima de 360 dias (a).............................................
9.140 10.490
80.153 72.860
(a) O saldo entre 181 e 360 e acima de 360 dias refere-se a serviços extracontratuais realizados à Prefeitura de São Paulo, em sua grande maioria
em 2007 e períodos posteriores. O ativo ﬁnanceiro no montante de
R$22.886 (R$25.542 em 2012) refere-se à infraestrutura que vem sendo
construída ou adquirida pela Companhia e que será reversível ao Poder
concedente, ao término do contrato de concessão. Conforme contrato, a
Companhia vem sendo remunerada por esses investimentos conforme
vida útil do respectivo ativo.
9. Ativos e Passivos Fiscais: Em 31 de dezembro de 2013 a Companhia

possuía registrados passivos de Imposto de Renda e Contribuição Social
diferidos relacionados com diferenças temporárias representadas por provisões não dedutíveis e lucros não realizados oriundos de valores a receber da municipalidade, conforme permitido pela Legislação do Imposto de
Renda. A composição desses diferidos é como segue:
Lucros não realizados sobre contas
2013
2012
a receber de clientes públicos ..............................
(10.061) (10.506)
Provisão para contingências ..................................
9.497
6.674
Provisão para custos a incorrer ..............................
1.227
Provisão para participação nos resultados.............
1.814
2.153
Efeito RTT...............................................................
2.927
4.259
Base total ﬁnal ........................................................
4.177
3.807
IR/CS diferido sobre diferenças temporárias - 34%
1.420
1.294
Imposto de renda e
contribuição social diferidos ativos .......................
7.109
5.724
Imposto de renda e
contribuição social diferidos passivos ...................
(5.689) (4.430)
Reconciliação da taxa efetiva: A reconciliação da provisão para Imposto
de Renda e contribuição social, tendo como base as alíquotas vigentes e
o débito efetivo reconhecido no resultado, é como segue:
2013
2012
Lucro antes do Imposto de Renda
e da contribuição social ........................................
44.113 70.649
Efeito RTT...............................................................
(1.332) 8.416
42.781 79.065
Alíquotas - % ..........................................................
34%
34%
(14.546) (26.882)
Efeito do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre:
Brindes e Multas Indedutíveis ................................
(15)
(157)
Provisão para gratiﬁcação, bônus e doações .........
(246) (1.788)
Ajustes RTT ............................................................
(452) 2.307
Outras diferenças permanentes .............................
248
337
Despesa de Imposto de Renda
e contribuição social efetivos ................................
(15.011) (26.183)
Despesa de Imposto de Renda
e contribuição social correntes .............................
(15.137) (22.928)
Despesa de Imposto de Renda
e contribuição social diferidos...............................
126 (3.255)
(15.011) (26.183)
O Governo Federal publicou a Medida Provisória nº 627, de 11 de novembro de 2013, que traz diversas alterações na legislação tributária federal,
nos tributos Imposto de Renda, Contribuição Social, Pis e Coﬁns. A MP
627/13 tem por objetivo principal harmonizar as regras que regem os tributos federais com os novos critérios e procedimentos contábeis implantados
pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 (IFRS). Com isso, o Regime Tributário
de Transição (RTT) será extinto. O novo regime tributário poderá ser adotado pelo contribuinte voluntariamente a partir de 01 de janeiro de 2014 ou
mandatoriamente a partir de 01 de janeiro de 2015. Em se tratando de pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, a Administração
da Loga já concluiu que não pagou dividendos ou juros sobre o capital próprio acima do limite ﬁscal tratado na MP 627.
10. Imobilizado: O saldo é composto como segue:
2013
2012
Tx.
DepreAnual % Custo ciação Líquido
Líquido
Terrenos.....................
- 24.266
24.266
Máquinas e
equipamentos ..........
10
6.416
(1.405)
5.011
3.915
Veículos .....................
20 67.111 (44.367) 22.744
34.075
Móveis,
utensílios e outros....
10
961
(501)
460
413
Equipamentos
de informática ..........
20
1.858
(854)
1.004
420
Benfeitorias
em bens de terceiros
6.123
6.123
5.300
Imobilizado
em andamento .........
1.224
1.224
336
107.959 (47.127) 60.832
44.460
Imobilizados em andamento: Durante o ano encerrado em 31 de dezembro de 2013, o principal imobilizado em andamento referia-se ao novo
Transbordo Anhanguera, que está sendo registrado no ativo ﬁnanceiro (recebível da concessão), conforme nota explicativa nº 8 considerando que a
Companhia possui um direito de receber caixa do Poder Concedente pelos
investimentos realizados na infraestrutura. As mutações do imobilizado estão demonstradas conforme segue:
2012 Aquisição Baixa Transf. 2013
Custo:
Terrenos................................
24.266
- 24.266
Máquinas e equipamentos ... 4.954
1.516
(54)
- 6.416
Veículos ................................ 66.957
1.132 (978)
- 67.111
Móveis, utensílios e outros ...
833
133
(5)
961
Equipamentos de informática 1.172
733
(47)
- 1.858
Benfeitorias
em bens de terceiros .......... 5.300
823
- 6.123
Imobilizado em andamento ..
336
888
- 1.224
79.552
29.491 (1.084)
-107.959
Máquinas e equipamentos ... (1.039)
(395)
30
- (1.404)
Veículos ................................ (32.881) (12.384) 898
- (44.367)
Móveis, utensílios e outros ...
(419)
(83)
1
(501)
Equipamentos de informática
(752)
(150)
47
(855)
Benfeitorias
em bens de terceiros ..........
(35.092) (13.012) 976
- (47.127)
Imobilizado, líquido ............... 44.460
16.479 (108)
- 60.832
11. Fornecedores e Outras Contas a Pagar
2013
2012
Fornecedores .........................................................
24.771 24.113
Partes relacionadas ................................................
14.677 11.970
39.448 36.083
12. Empréstimos e Financiamentos: As obrigações por empréstimos e ﬁnanciamentos são representadas como segue:
Modalidade
Juros
Vencimento
2013
2012
FINAME .............. 3,10% a.a. a 7,50% a.a.
+ TJLP e Pré-ﬁxada
De jan/2014
4,0% a.a. a 8,0% a.a. a nov/2018 16.962 28.642
Capital de Giro.... CDI + 2,30% a.a.
De mar/2014
a 2,60% a.a.
a jul/2018
46.013 17.366
Conta Garantida . CDI + 2,80% a.a.
Fev/2014
37
14
BNDES ............... 1,40% a.a. a 2,40%
a.a. + TJLP
Dez/2021
17.447 19.627
80.459 65.649
Circulante ...........
37.278 33.138
Não circulante.....
43.181 32.511
80.459 65.649
Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de
vencimento:
2013
2012
2014..............................................................................
- 10.455
2015.............................................................................. 13.635
7.376
2016..............................................................................
9.892
3.807
2017..............................................................................
7.725
2.174
2018..............................................................................
5.403
2.173
2019 (em diante) ..........................................................
6.526
6.526
43.181 32.511
13. Salários, Benefícios e Encargos: São compostos como segue:
2013
2012
Salários.........................................................................
2.905
2.360
Encargos trabalhistas ...................................................
1.362
618
Férias............................................................................
7.309
6.540
Participação nos resultados .........................................
1.662
2.000
13.237 11.518
14. Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher: São compostos como
segue:
2013
2012
ISS sobre serviço .........................................................
2.358
2.241
PIS sobre serviço .........................................................
2.031
2.659
COFINS sobre serviço .................................................
9.355 12.247
Pis/COFINS/CSLL retidos ............................................
12
24
IR Fonte ........................................................................
265
202
Outros ...........................................................................
467
349
14.488 17.722

15. Provisões: São compostos como segue:
2013
2012
3.044
2.346
1.464
1.227
4.508
3.573
a. Contingências: A Companhia, no curso normal de suas atividades, está
sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A
Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando
aplicável, fundamentada em pareceres especíﬁcos emitidos por especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e
determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências. b. Provisão de conscientização da população: Abaixo demonstramos a movimentação da provisão no ano de 2013. Tal provisão refere-se
à obrigação contratual de destinar 0,5% do faturamento. A provisão destina-se a ações de conscientização da população.
Saldo em 31 de dezembro de 2012 .............................
1.227
Constituição de provisões ............................................
2.005
(-) Reversão de provisões ............................................
(1.768)
Saldo em 31 de dezembro de 2013 .............................
1.464
16. Partes Relacionadas
Saldo de
Saldo de
Receitas
contas a receber contas a pagar
(despesas)
Empresa
2013 2012 2013
2012 2013
2012
Prestação Serviços
Administrativos e outros:
Solví Participações .............
185
202 (1.306)
(807)
Instituto Solví ...................... 24
14
Manaus Ambiental ..............
3
Essencis
Soluções Ambientais ........
- 12.458 11.476 (60.714) (60.759)
Koleta Ambiental.................
(220)
Vega Engenharia Ambiental
8
9
Battre ..................................
8
Revita Engenharia ..............
1
58
SBC Valorização
de Resíduos...................... 48
GPO - Gestão
de Projetos e Obras .......... 89
UTR ....................................
- 1.964
162
16 14.677 11.692 (62.020) (61.786)
Reembolsos
Administrativos e outros:
Solví Participações .............
2
160
(818) (1.391)
Essencis
Soluções Ambientais ........
6
Koleta Ambiental.................
49
Vega Engenharia Ambiental
9
Inova Gestão
de Resíduos Urbanos .......
22
109
79
278
(818) (1.391)
Circulante .......................... 162
95 14.677 11.970 (62.838) (63.177)
Não circulante ...................
162
95 14.677 11.970 (62.838) (63.177)
Total
As contas a pagar para a Essencis Soluções Ambientais S.A. (controlada
direta da Solví Participações S.A.) referem-se à serviços operacionais referentes à disposição dos resíduos coletados pela Companhia no aterro de
Caieiras, pertencente à parte relacionada. As contas a pagar para a Unidade de Tratamento de Resíduos S.A. (controlada direta da Estre Ambiental
S.A.) referem-se ao tratamento e transporte de resíduos sólidos dos serviços de saúde. As despesas operacionais registradas em operações junto à
controladora Solví Participações S.A. referem-se a serviços corporativos e
despesas compartilhadas.
17. Patrimônio Líquido: Capital Social: O capital subscrito em 31 de dezembro de 2013 e 2012 está representado por 60.650.000 ações ordinárias nominativas, com valor de R$1,00 cada e valor total de R$60.650. Em
31 de dezembro de 2013 e 2012, encontram-se integralizadas 19.923.133
ações, no valor total de R$19.923. Reserva de lucros: a. Reserva legal:
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício
nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. b. Reserva de retenção de lucros: É destinada à aplicação em investimentos previstos no orçamento de capital. c. Dividendos: O estatuto da
Companhia estabelece a distribuição de dividendo mínimo anual de 20%
do capital social, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Abaixo é demonstrado o cálculo dos dividendos: Em Maio de 2013 foram pagos dividendos no valor de R$62.809, sendo que R$47.498 estava provisionado
em dividendos a pagar, e R$15.311 foram utilizados da Reserva de retenção de lucros. Com base no lucro líquido apurado em 2013, já deduzido da
reserva legal, foi constituído dividendos estatutários mínimos obrigatórios
no valor de R$28.222 sendo que R$24.475 foram pagos no exercício.
18. Receita Operacional Líquida
2013
2012
Receita bruta de serviços:
Clientes públicos ....................................................
398.105 407.464
Clientes privados ....................................................
18
123
Total receita bruta de serviços................................
398.123 407.587
Receita de construção ............................................
442
1.641
Total receita bruta ...................................................
398.565 409.228
Impostos incidentes sobre as vendas:
ISS ..........................................................................
(20.060) (20.853)
PIS ..........................................................................
(6.620) (6.884)
COFINS ..................................................................
(30.493) (31.706)
ICMS.......................................................................
2
(5)
(57.171) (59.448)
Receita operacional líquida ....................................
341.394 349.780
19. Despesas Comerciais
2013
2012
Patrocínio, brindes e doações ................................
(273) (5.183)
Propaganda e publicidade ......................................
(15)
Outros .....................................................................
(240)
(177)
(513) (5.375)
20. Despesas Gerais e Administrativas
2013
2012
Remuneração direta mão de obra ..........................
(4.605) (3.971)
INSS .......................................................................
(770)
(757)
FGTS ......................................................................
(186)
(194)
Benefícios ...............................................................
(501)
(567)
Depreciação ...........................................................
(236)
(206)
Serviços de Terceiros .............................................
(4.678) (5.917)
Viagens e Estadias .................................................
(126)
(101)
Tributos, Seguros e Contribuições ..........................
(342)
(515)
Outros .....................................................................
(365)
(273)
(11.809) (12.501)
21. Outras Receitas (Despesas) Operacionais
2013
2012
Receitas eventuais .................................................
5
Despesas e prov. contingenciais ............................
(3.336) (1.448)
Resultado venda de imobilizado .............................
279
(173)
Patrocínio................................................................
(486)
Outras despesas e receitas ....................................
(15)
(77)
(3.558) (1.693)
22. Receitas (Despesas) Financeiras
2013
2012
Receitas ﬁnanceiras:
Rendimentos sobre aplicações ﬁnanceiras ............
1.769
986
Juros recebidos e descontos obtidos .....................
324
214
Ajuste a valor presente de ativo ﬁnanceiro .............
1.634
2.093
2.834
Despesas ﬁnanceiras:
Despesas bancárias ...............................................
(573) (1.592)
Despesas c/juros e descontos concedidos ............
(12)
Despesas multas e moras ﬁnanceiras ....................
(475)
Tributos sobre movimentações ﬁnanceiras.............
(1.044)
(464)
Juros sobre ﬁnanciamento .....................................
(5.790) (4.894)
(7.407) (7.437)
(5.314) (4.602)
23. Cobertura de Seguros (não auditado): A administração da companhia entende que o montante segurado é suﬁciente para garantir a integridade patrimonial e continuidade operacional.
A DIRETORIA
Marcos Otávio Gondaline - Contador - CRC 1SP137002/O-4
Contingências ...............................................................
Programa de conscientização ......................................

“As Demonstrações Contábeis com as Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, se encontram à disposição dos interessados na sede da Companhia, sito à Praça Alberto Lion, 366 - Mooca”.

