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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Valores expressos em milhares de reais)
Deprebusca manter um ambiente de disciplina e controle no qual todos os cola- ...continuação
...continuação
Saldo de con- Saldo de conReceitas
2014
ciação
Baixa
2015
tas a Receber
tas a pagar
(Despesas)
boradores tenham consciência de suas atribuições e obrigações. EstimaBenfeitorias
em
bens
de
terceiros
(27)
27
2015 2014
2015 2014
2015
2014
tiva de valor justo: Conforme o CPC 40, “Instrumentos Financeiros: Evi(2.158)
(464)
172
(2.450) Juros sobre capital próprio
denciação”, o valor justo é deﬁnido como o preço de troca que seria rece- Máquinas e equipamentos .......
Veículos
....................................
(51.348)
(12.459)
17.934
(45.873)
VVR - Vega Valorização
bido por um ativo ou pago por transferir um passivo (preço de transferên(597)
(106)
17
(686) de Resíduos S.A. ......
657
657
cia) no principal ou o mais vantajoso mercado para o ativo ou passivo Móveis, utensílios e outros .......
Equipamentos
de
informática
...
(1.160)
(340)
118
(1.382)
657
657
numa transação normal entre participantes independentes do mercado na
(55.263)
(13.396)
18.268
(50.391)
Total ...........................
148 275 22.614 19.629 (103.375) (99.675)
data de mensuração. A Administração entende que os valores justos são,
Imobilizado,
líquido
...................
67.226
(8.161)
(32)
59.033
As contas a pagar para a Essencis Soluções Ambientais S.A. (controlada
substancialmente, similares aos valores contábeis registrados. Hierarquia
de valor justo: O método de avaliação adotado pela Companhia na men- Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de direta da Solví Participações S.A.) referem-se aos serviços operacionais
caixa
(Teste
de
Impairment):
Em
2015
a
Administração
avaliou
com
base
referentes à disposição dos resíduos coletados pela Companhia no aterro
suração do valor justo dos instrumentos ﬁnanceiros foi o nível 2. Nesse método, os preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e em fontes de informações externas e internas e não identiﬁcou qualquer in- de Caieiras, pertencente à parte relacionada. As contas a pagar para a
dicação
de
que
seus
ativos
estariam
registrados
por
valor
superior
ao
seu
Unidade de Tratamento de Resíduos S.A. (controlada direta da Estre Ampassivos e idênticos não são considerados, apenas os preços cotados obbiental S.A.) referem-se ao tratamento e transporte de resíduos sólidos
serváveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente valor recuperável. 9. Fornecedores e outras contas a pagar
Nota
Explicativa
2015
2014
dos serviços de saúde. As despesas operacionais registradas em opera(derivado de preços). 4. Caixa e equivalentes de caixa: São compostos
Fornecedores
.................................................
25.930
27.659
ções junto à controladora Solví Participações S.A. referem-se a serviços
com segue:
2015
2014
Partes
relacionadas
........................................
14
22.614
19.629
corporativos e despesas compartilhadas.
Caixa ............................................................................
27
12
48.544
47.288
15. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social subscrito em
Bancos..........................................................................
223
97
10.
Empréstimos
e
ﬁ
nanciamentos:
Esta
nota
explicativa
fornece
infor31 de dezembro de 2015 e 2014 está representado por 60.650.000 ações
Aplicações Financeiras................................................. 49.180 22.954
mações
sobre
os
termos
contratuais
dos
empréstimos
com
juros,
que
são
ordinárias nominativas, com valor de R$1,00 cada e valor total de
49.430 23.063
mensurados
pelo
custo
amortizado.
As
obrigações
por
empréstimos
e
ﬁ
R$60.650. Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, encontram-se integralizaAs aplicações ﬁnanceiras referem-se, principalmente, a certiﬁcados de denanciamentos
são
representadas
como
segue:
das 19.923.133 ações, no valor total de R$19.923. b. Reserva de lucros:
pósito bancário, de liquidez imediata e remuneração atrelada à variação
Modalidade
Juros
Vencimento
2015
2014
(i) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado
média de 94,5% (71,1% em 2014) do CDI, não excedendo os seus respecFINAME
TJLP+
de
3,10%
a.a.
a
em cada exercício nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite
tivos valores de mercado, e não estão sujeitas a riscos de mudança signi5,70%
a.a
e
pré-ﬁ
xada
De
janeiro/2016
de 20% do capital social. (ii) Reserva de retenção de lucros: É destinaﬁcativa de valor. 5. Contas a receber de clientes e outros recebíveis: As
de
4%
a.a.
a
9,40%
a.a.
a
janeiro/2020
22.353
26.490
da à aplicação em investimentos previstos no orçamento de capital. c. Dicontas a receber de clientes e outros créditos são compostas como segue:
De dezembro/2016
videndos: O estatuto da Companhia estabelece a distribuição de dividenNota Explicativa
2015
2014 Capital
de Giro
CDI + 2,50% a.a.
a julho/2018
19.169 62.307 do mínimo anual de 20% do capital social, ressalvadas as hipóteses prePrefeitura Municipal de São Paulo:
vistas em lei, efetuada“ad referendum” da Assembleia Geral.
Valores faturados ..........................................
9.141
17.832 Conta
Garantida CDI + 3,05% a.a.
Fevereiro/2015
2.878 16. Receita operacional líquida
2015
2014
Medição dos serviços prestados...................
43.177
39.192
TJLP+ de 1,40% a
De dezembro/2021
Receita bruta de serviços: Clientes públicos ................ 467.509 427.542
Ativo ﬁnanceiro (recebível da concessão)..... 23b 43.421
42.196 BNDES
2,40% e Pré-ﬁxada
a dezembro/2023 20.780 23.725 Clientes privados .........................................................
36
51
Clientes Privados:
de 3,50% a.a.
Total receita bruta de serviços ................................. 467.545 427.593
Valores faturados - venda de sucata .............
2
62.302 115.400 Receita de construção (a) ...........................................
5.164 23.030
Partes Relacionadas ......................................
14
148
275
22.675 62.967 Total receita bruta...................................................... 472.709 450.623
Outras contas a receber .................................
3.875
2.748 Circulante ...............................................................
39.627 52.433 Impostos incidentes sobre as vendas: ISS .................. (23.572) (21.550)
Total ................................................................
99.762 102.245 Não circulante.........................................................
62.302 115.400 PIS ...............................................................................
(7.779) (7.112)
Circulante .......................................................
46.444
51.600
Não Circulante ................................................
53.318
50.645 Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de COFINS ....................................................................... (35.833) (32.760)
ICMS............................................................................
(8)
(37)
99.762 102.245 vencimento:
2015
2014
2015 2014
(67.192) (61.459)
A exposição ao risco de crédito da Companhia está limitado ao valor das
- 15.444 2020 .................
3.173 3.114 Receita operacional líquida ...................................... 405.517 389.164
contas a receber mencionadas acima. O aging list das contas a receber é 2016.....................
3.184 3.114 (a) A variação da receita de construção refere-se a conclusão do bem recomposta como segue:
2015
2014 2017..................... 14.920 13.170 2021 .................
9.660 2022 .................
1.040
939
versível “Transbordo Ponte Pequena” em 2014.
Valores a vencer ........................................................... 89.143 45.049 2018..................... 9.929
2019..................... 6.331
6.054 2023 .................
1.050
938 17. Custos dos serviços prestados
2015
2014
Vencidos:
39.627 52.433 Salários e Encargos .................................................... (105.880) (95.866)
Até 30 dias....................................................................
33 39.601
(24)
(43)
Entre 91 e 180 dias ......................................................
20
62 Garantias: Os empréstimos e ﬁnanciamentos da Companhia, na modali- Mão-de-Obra ...............................................................
(5.835) (6.524)
Entre 181 e 360 dias ....................................................
77
86 dade FINAME, estão garantidos por veículos no valor contábil de Aluguel.........................................................................
Acima de 360 dias (a)................................................... 10.489 17.447 R$ 26.068 (R$26.499 em 2014). Os empréstimos e ﬁnanciamentos da Depreciações............................................................... (13.176) (10.964)
99.762 102.245 Companhia, na modalidade BNDES (também CEF - FINISA), estão garan- Materiais aplicados nos serviços................................. (29.819) (26.478)
(a) O saldo acima de 360 dias refere-se a serviços extracontratuais reali- tidos por Fiança Bancária, quando necessário, no valor contábil de Serviços de terceiros (a) ............................................. (168.205) (174.402)
zados à Prefeitura de São Paulo, que ocorreram nos períodos de 2007, R$30.122 (R$23.727 em 2014). Os empréstimos e ﬁnanciamentos da Outros custos de produção ......................................... (36.311) (30.547)
Companhia não possuem cláusulas restritivas de contrato (covenants).
Custo de bens reversíveis ...........................................
(5.164) (23.030)
2009 e 2013.
Série
Emissão
Valor Créditos ﬁscais ............................................................ 20.811 20.795
O ativo ﬁnanceiro no montante de R$43.421 (R$42.196 em 2014) refere-se 11. Debêntures
Única 15/05/2015 50.000 Total ............................................................................. (343.603) (347.059)
à infraestrutura que vem sendo construída ou adquirida pela Companhia e Logística Ambiental de São Paulo S.A.
50.000 (a) As principais naturezas em serviços de terceiros é referente a manuque será reversível ao Poder concedente, ao término do contrato de contenção de veículos , transportes de resíduos, destinação de aterro e
cessão. Conforme contrato, a Companhia vem sendo remunerada por es- Valores contábeis incluindo juros
serviços de incineração.
ses investimentos conforme vida útil do respectivo ativo. Dos saldos venci- e pagamento de principais em 31/12/2015:
2015 18. Despesas comerciais
2015
2014
dos a mais de 180 e 360 dias, refere-se a clientes públicos. A provisão para
1.032 Patrocínio, brindes e doações .....................................
(110)
(248)
crédito de liquidação duvidosa é considerada exclusivamente para clientes Passivo circulante - Juros .......................................
50.000 Propaganda e publicidade (a) .....................................
(193) (3.155)
privados. A Companhia não constitui provisão para crédito de liquidação Passivo não circulante - Principal ...........................
51.032 Baixa efetiva de títulos inadimplentes .........................
(4)
duvidosa para clientes públicos tendo em vista o histórico de recebimento. Total .......................................................................
(32)
(86)
6. Imposto a recuperar
2015
2014 Em 15 de maio de 2015, a Companhia emitiu em série única 50 debêntu- Outros ..........................................................................
(335) (3.493)
IRPJ ..............................................................................
1.222
7.080 res simples nominativas, no valor unitário de R$1.000, totalizando uma
CSLL.............................................................................
10
2.112 captação de R$50.000. Tais debêntures são de espécie quirografária, não (a) No ano de 2014 ocorreu um incentivo ao Programa “Eu Jogo Limpo
com São Paulo” para ﬁns de educação e conscientização ambiental,
Coﬁns ...........................................................................
1.639
4.817 conversíveis em ações, com garantia adicional real ﬁdejussória, sem emissão de cautelas ou certiﬁcados. As debêntures foram colocadas com esforcujo escopo é o descarte correto de resíduos e diminuição de produção
Pis.................................................................................
356
1.061
ços restritos pelo Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliáde resíduos sólidos com preservação e manutenção da limpeza urbana.
Outros ...........................................................................
86
87
rios, coordenador líder da emissão. As debêntures serão remuneradas a 19. Despesas gerais e administrativas
2015
2014
3.313 15.157
taxa de 100% das taxas médias diárias dos depósitos Interﬁnaceiros - DI, Remuneração direta mão de obra ...............................
(5.724) (4.846)
A variação refere-se ao reajuste do contrato de destinação de resíduo, que
divulgado pela CETIP, acrescidas de uma sobretaxa equivalente de 2,90% INSS ............................................................................
(1.050)
(898)
teve seu preço atualizado no último trismestre de 2014, adequando os preao ano. A amortização será trimestral a partir de 15 de maio de 2017 do va- FGTS ...........................................................................
(264)
(221)
ços incorridos ao longo do exercício, gerando créditos que foram compenlor nominal unitário e consecutivas. O vencimento ﬁnal da operação ocor- Benefícios ....................................................................
(903)
(785)
sados em 2015. 7. Imposto de renda e contribuição social: Em 31 de dererá em 15 de maio de 2020. Garantias e cláusulas restritivas (cove- Depreciação ................................................................
(468)
(488)
zembro de 2015, a Companhia possuía registrados passivos de Imposto
nants): As Debêntures são garantidas por ﬁança da Solvi Participações Serviços de terceiros (a) ............................................. (17.035) (12.160)
de Renda e Contribuição Social diferidos relacionados com diferenças
S.A em 62,35% e Estre Ambiental S.A. em 37,65%. Cada uma das ﬁado- Viagens e estadias ......................................................
(104)
(155)
temporárias representadas por provisões não dedutíveis e lucros não rearas é responsável proporcionalmente ao montante da obrigação. O instru- Tributos, seguros e contribuições ................................
(820)
(775)
lizados oriundos de valores a receber da municipalidade, conforme permimento de emissão de debêntures estabelece cláusulas restritivas (cove- Outros ..........................................................................
(342)
(482)
tido pela Legislação do Imposto de Renda. A composição desses diferidos
nants) que podem caracterizar evento de inadimplemento e, portanto, o
(26.710) (20.810)
é como segue:
2015 2014
vencimento antecipado das debêntures. Exige-se a observação do cumpri- (a) Refere-se a despesas compartilhadas com a empresa Solví ParticipaLucros não realizados sobre contas
mento do índice: IAC - Índice de Alavancagem Consolidada, que é apreções S.A. no valor R$3.608 (R$3.262 em 2014) conforme nota explicaa receber de clientes públicos .......................................... (7.780) (7.408)
sentado através do cálculo de empréstimos e ﬁnanciamento menos dispotiva nº 14 e consultoria administrativa-ﬁnanceira.
Provisões ............................................................................ 9.442 8.903
nibilidade dividido pelo EBITIDA, e o resultado deve ser inferior a 2,65. As 20. Outras receitas (despesas) operacionais
2015
2014
Provisão para participação nos resultados......................... 2.651 2.045
cláusulas restritivas foram integralmente cumpridas em 31 de dezembro de Receitas eventuais ......................................................
95
89
Efeito RTT de 2014 (a) ....................................................... 1.920 1.920
2015. 12. Salários, benefícios e encargos: São compostos como segue: Despesas e provisão contingenciais ...........................
(2.450) (2.108)
Base total ﬁnal .................................................................... 6.233 5.460
2015
2014 Resultado venda de imobilizado..................................
1.609
617
Imposto de renda e contribuição
Salários.........................................................................
3.411
3.415 Patrocínio.....................................................................
(474)
(303)
social diferidos, líquidos - 34% ......................................... 2.119 1.856 Encargos trabalhistas ...................................................
1.489
1.609 Resultado de investimentos.........................................
(227)
(240)
Provisão para o não-reconhecimento do
Férias............................................................................
9.335
8.307 Multa contratual (a)......................................................
(1.362)
imposto diferido sobre diferenças temporárias .................
53
(19) Participação nos resultados .........................................
2.651
2.045 Outras despesas e receitas .........................................
(125)
(25)
Imposto de renda e contribuição
16.886 15.376
(2.934) (1.970)
social diferidos reconhecidos, líquidos ............................. 2.172 1.837 Benefício de previdência privada: Aos empregados que aderiram, a (a) Multa contratual por descumprimento de cláusulas contratuais com a
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos ..... 7.428 6.966 Companhia provê um plano de previdência privada. Esse plano multipatroPrefeitura Municipal de São Paulo.
Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos (5.256) (5.129) cinado, de contribuição deﬁnida, conta também com contribuições dos be- 21. Receitas (despesas) ﬁnanceiras
2015
2014
(a) A ser amortizado de acordo com o prazo ﬁnal da concessão conforme neﬁciários. Durante o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2015, os cus- Receitas ﬁnanceiras:
determina a lei nº 12.973/14.
tos incorridos com a manutenção do plano somaram R$31 (R$207 em Rendimentos sobre aplicações ﬁnanceiras .................
2.993
1.057
Reconciliação da taxa efetiva: A reconciliação da provisão para Imposto 2014), os quais foram reconhecidos diretamente no resultado. 13. Impos- Juros recebidos e descontos obtidos ..........................
1.400
1.120
de Renda e contribuição social, tendo como base as alíquotas vigentes e tos, taxas e contribuições a recolher: São compostos como segue:
4.393
2.177
o débito efetivo reconhecido no resultado, é como segue: 2015
2014
2015
2014 Despesas ﬁnanceiras: Despesas bancárias .............
(1.125)
(599)
Lucro antes do Imposto de Renda
ISS sobre serviço .........................................................
2.625
2.491 Despesas com juros e descontos concedidos ............
(16)
(9)
e da contribuição social .............................................. 21.305
8.396 PIS sobre serviço .........................................................
1.590
2.151 Despesas multas e moras ﬁnanceiras .........................
(62)
(20)
Efeito RTT.....................................................................
(1.007) COFINS sobre serviço .................................................
7.328
9.907 Tributos sobre movimentações ﬁnanceiras..................
(204)
(722)
21.305
7.388 PIS/COFINS/CSLL retidos ...........................................
183
98 Juros sobre ﬁnanciamento .......................................... (13.616) (8.263)
Alíquotas - % ................................................................
34%
34% IR Fonte ........................................................................
361
348
(15.023) (9.613)
(7.244) (2.512) Outros ...........................................................................
409
380 Total de receitas e despesas ﬁnanceiras, líquidas. (10.630) (7.436)
Efeito do Imposto de Renda e da contribuição social sobre:
12.496 15.375 22. Cobertura de seguros: A administração da Companhia entende que o
Brindes e multas indedutíveis.......................................
(45)
(11) 14. Partes relacionadas: a. Remuneração de pessoal-chave da Admi- montante segurado é suﬁciente para garantir a integridade patrimonial e
Provisão para gratiﬁcação, bônus e doações ...............
(176)
(172) nistração: Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia creditou a seus ad- continuidade operacional. Em 31 de dezembro de 2015, a cobertura dos
Participação dos resultados no exercício .....................
(129)
(128) ministradores, salários, benefícios e remuneração variável no montante de seguros contratados pela Companhia estava composta da seguinte forma:
Lei do bem ....................................................................
248 R$3.654 (R$ 2.389 em 2014). b. Outras transações com partes relacio- Danos Materiais: R$3.650 e Responsabilidade Civil: R$5.500.
IFRS .............................................................................
(75)
(342) nadas: Os saldos a receber e a pagar e as transações com empresas re- 23. Contrato de concessão: a. Direitos sobre a infraestrutura: ConforOutras diferenças permanentes ...................................
422
479 lacionadas ao Grupo Solvi e o Grupo P.N.A.S.P.E. em 31 de dezembro de me disposto pela ICPC 01, a infraestrutura construída ou adquirida junto a
Imposto de Renda e contribuição
2015 e de 2014, são demonstrados como segue:
terceiros pela Companhia para o cumprimento do contrato de prestação de
social reconhecidos, líquidos ...................................... (7.247) (2.438)
Saldo de con- Saldo de conReceitas serviços não deverá ser registrada como ativo imobilizado porque o contraCorrente........................................................................ (7.582) (2.855)
tas a Receber
tas a pagar
(Despesas) to de concessão não transfere à concessionária o direito de controle (exceDiferido .........................................................................
335
417
2015 2014
2015 2014
2015
2014 to de propriedade) do uso da infraestrutura de serviços públicos. É previs(7.247) (2.438) Prestação Serviços
ta apenas a cessão de posse desses bens para realização dos serviços
Taxa efetiva................................................................... 34,02% 29,04%
Administrativos
públicos, sendo eles revertidos ao Poder concedente após o encerramen8. Imobilizado: O saldo é composto como segue:
e outros:
to do respectivo contrato. A Companhia tem acesso para operar a infraes2015
2014 Solví Participações S.A.
304
149
(273) trutura para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder conceTaxa Anual
DepreInstituto Solví ..............
111 274
58
91
- dente, nas condições previstas no contrato. Os bens reversíveis anterior% Custo ciação Líquido Líquido Essencis Soluções
mente classiﬁcados no ativo imobilizado estão registrados no ativo ﬁnanTerrenos.................................
- 24.266
- 24.266 24.266 Ambientais S.A. ........
- 18.459 15.836 (95.348) (96.140) ceiro. b. Ativo ﬁnanceiro: A Companhia reconhece um ativo ﬁnanceiro à
Máquinas e equipamentos ....
10% 6.976 (2.450) 4.526 4.545 Prameq Indústria
medida que tem o direito contratual incondicional de receber caixa ou ouVeículos .................................
20% 70.309 (45.873) 24.436 34.677 e Comércio Ltda .......
25
- tro ativo ﬁnanceiro do concedente pelo serviço de construção; o concedenMóveis, utensílios e outros ....
10% 1.175
(686)
489
515 Vega Engenharia
te tem pouca ou nenhuma opção para evitar o pagamento. A Companhia
Equipamentos de informática
20% 2.327 (1.382)
945 1.048 Ambiental S.A. ..........
234
- registrou ativos ﬁnanceiros conforme detalhamento abaixo:
Imobilizado em andamento ...
- 4.371
4.371 2.175 Revita Engenharia S.A.
19
2015 2014
109.424 (50.391) 59.033 67.226 GPO - Gestão de
Transbordo....................................................................... 18.107 20.183
As mutações do imobilizado estão demonstradas conforme segue:
Projetos e Obras Ltda
1 1.393
- Ediﬁcações ......................................................................
324
324
DepreInova Gestão de
Benfeitorias......................................................................
1.520 1.482
2014
ciação
Baixa
2015
Resíduos Urbanos S.A. 18
- Conteineres .....................................................................
6.915 6.772
Custo:
Estre Ambiental S.A....
(4.568)
- Central de Triagem .......................................................... 10.272 11.426
Terrenos....................................
24.266
24.266 UTR - Unidade de
Unidade Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde 3.985
6
Máquinas e equipamentos .......
6.703
498
(225)
6.976 Tratamento de
Transbordo Anhanguera ..................................................
2.227 1.932
Veículos ....................................
86.025
2.218 (17.934) 70.309
Resíduos S.A. .........
- 2.047 2.482
- Coleta Mecanizada ..........................................................
71
71
Móveis, utensílios e outros .......
1.112
85
(22)
1.175
148 275 21.957 18.972 (99.767) (96.413) Total ................................................................................ 43.421 42.196
Equipamentos de informática ...
2.208
238
(119)
2.327 Reembolsos:
“O relatório Completo da Auditoria, com as Demonstrações
Imobilizado em andamento ......
2.175
2.196
4.371 Solví Participações S.A.
(3.608) (3.262) Contábeis, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes,
122.489
5.235 (18.300) 109.424
(3.608) (3.262) se encontram à disposição dos interessados na sede da Companhia,
A DIRETORIA
Marcos Otávio Gondaline - Contador - CRC 1SP137002/O-4
sito à Avenida Marechal Mário Guedes, 221- Jaguaré.”
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