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Relatório sobre a revisão de informações financeiras intermediárias
condensadas
Ao
Conselho de Administração e Acionistas da

F. AB. Zona Oeste S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Introdução
Revisamos as informações financeiras intermediárias condensadas da F. AB. Zona Oeste S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações financeiras
intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária
emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), aplicáveis à elaboração das Informações
Intermediárias. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações
financeiras intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras de revisão de informações
financeiras intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo
Auditor da Entidade). Uma revisão de informações financeiras intermediárias consiste na realização
de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na
aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma
revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas
de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento
de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não
expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias condensadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações financeiras intermediárias acima referidas não foram elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1), aplicável à elaboração de demonstrações
intermediárias.
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Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

Ênfase
Operação Lava Jato
Sem ressalvar nossa conclusão, chamamos a atenção para a nota explicativa 1 (a) às informações
financeiras intermediárias, que indica que, desde 2014, o ex-acionista Odebrecht S.A. está sob
investigação e outros processos judiciais conduzidos pelo Ministério Público Federal brasileiro e
outras autoridades públicas dentro da chamada Operação Lava Jato, que investiga ações ilegais
envolvendo empresas, ex-executivos e executivos do Grupo Odebrecht. A administração entende
que, após a aquisição da BRK Ambiental Participações S.A. e controladas pelo novo acionista
(Brookfield Business Partners L.P.), finalizada em 25 de abril de 2017, a Companhia não será afetada
por possíveis efeitos de tais investigações. A Companhia adotou medidas para o aperfeiçoamento de
seu Programa de Compliance com o objetivo de adotar as melhores práticas de mercado, conforme
mencionado na nota explicativa 1 (b), de forma a detectar e tratar qualquer potencial inconformidade.
Até o presente momento, entretanto, não é possível determinar se a Companhia está efetivamente
livre do risco de ser eventualmente impactada pelos resultados das referidas investigações e por
quaisquer de seus desdobramentos e suas consequências futuras que envolvem, primeiramente, seu
antigo acionista. As informações financeiras intermediárias condensadas não incluem quaisquer
efeitos que possam advir desse assunto.
São Paulo, 10 de agosto de 2018.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S/S
CRC-2SP034519/O-6

Emerson Pompeu Bassetti
Contador CRC-1SP251558/O-0
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F. AB. Zona Oeste S.A.
Balanço patrimonial condensado
30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Caixas restritos
Contas a receber
Adiantamentos a fornecedores
Tributos a recuperar
Estoques
Outros ativos

Não circulante
Contas a receber
Fundos restritos
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Outros ativos

Imobilizado
Intangível

Total do ativo

Nota
explicativa

5
6
7
9

6
7
14
8
9

10

30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017 Passivo e patrimônio líquido

48.430
4.023
74.260
798
8.290
5.931
1.340

48.222
4.360
73.948
694
14.174
4.746
680

143.072

146.824

4.978
18.826
82
14.048
3.536

5.287
18.360
2.349
82
7.763
6.467

41.470

40.308

2.176
552.119

2.475
541.407

595.765

584.190

738.837

731.014

Circulante
Fornecedores
Em préstim os e financiam entos
Debêntures
Salários e encargos sociais
Tributos a pagar
Obrigações com o poder concedente
Dividendos a pagar
Outros passivos

Não circulante
Em préstim os e financiam entos
Debêntures
Im posto de renda e contribuição social diferidos
Partes relacionadas
Provisões para contingências

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Resultado do sem estre

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias condensadas.
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Nota
explicativa

11
12.1
12.2

8

12.1
12.2
13 (a)
14
15

30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017

11.109
15.723
23.823
7.214
2.317
13.200
2.147
6.028

9.301
14.962
24.098
6.159
3.505
8.783
2.147
6.733

81.561

75.688

472.694
20.470
5.110
713
3.753

466.320
31.910
4.681
665
2.918

502.740

506.494

139.624
9.208
5.704

139.624
9.208

154.536

148.832

738.837

731.014
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F. AB. Zona Oeste S.A.
Demonstração condensada do resultado
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e de 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
explicativa
Operações continuadas
Receita líquida de serviços
Custos dos serviços prestados

17 (a)
17 (b)

Lucro bruto
Receitas operacionais
Gerais e administrativas
Outras receitas (despesas), líquidas

17 (b)
17 (b)

Lucro operacional
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
13 (b)
13 (b)

Lucro líquido do semestre
Lucro por ação básico e diluído de operações continuadas atribuível
aos acionistas da Companhia durante o semestre (expresso em R$ por ação)

2017

125.902
(71.413)

110.619
(70.093)

54.489

40.526

(35.645)
(68)

(20.409)
(8)

18.776

20.109

5.104
(15.322)

6.749
(18.185)

(10.218)

(11.436)

17 (c)

Resultado financeiro, líquido

Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

2018

16 (b)

8.558

8.673

(2.425)
(429)

(391)
(2.705)

5.704

5.577

0,04

0,04

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias condensadas.
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F. AB. Zona Oeste S.A.
Demonstração condensada do resultado abrangente
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e de 2017
(Em milhares de reais)
2018
Lucro líquido do semestre

2017

5.704

5.577

5.704

5.577

Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do semestre

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias condensadas.
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F. AB. Zona Oeste S.A.
Demonstração condensada das mutações no patrimônio líquido
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e de 2017
(Em milhares de reais)
Capital
social
Subscrito
Em 1º de janeiro de 2017

139.624

Reserva
legal
2.314

Reservas
de lucros
Retenção
de lucros
7.375

Lucro líquido do semestre
Em 30 de junho de 2017

139.624

2.314

7.375

Em 1º de janeiro de 2018

139.624

2.766

6.442

Lucro líquido do semestre
Em 30 de junho de 2018

139.624

2.766

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias condensadas.
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Lucros
acumulados

6.442

Total
149.313

5.577

5.577

5.577

154.890

148.832
5.704

5.704

5.704

154.536

F. AB. Zona Oeste S.A.
Demonstração condensada do fluxo de caixa
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e de 2017
(Em milhares de reais)
2018

2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes
Depreciação e amortização
Valor residual do ativo imobilizado baixado
Obrigações com o poder concedente
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para contingências
Margem de lucro de construção
Juros e variações monetárias, líquidos

Variações nos ativos e passivos
Caixas restritos
Contas a receber
Adiantam entos a fornecedores
Tributos a recuperar
Estoques
Depósitos judiciais
Outros ativos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Tributos a pagar
Obrigações com o poder concedente
Provisões para contingências
Outros passivos
Caixa das atividades operacionais

8.558

8.673

13.749
72
6.179
20.673
3.029
(479)
15.304

11.510
10
2.914
10.322

67.085

50.644

337
(20.676)
(130)
8.233
(1.185)
(1.586)
2.271
(6.009)
1.055
60
(6.461)
(2.194)
(705)

(773)
(8.310)
(487)
7.235
813
(3.443)
(1.350)
(1.119)
527
(444)
636

40.095

45.291

(618)
17.833

1.362

Imposto de renda e contribuição social pagos

(3.673)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

36.422

45.291

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Fundos restritos
Adições ao imobilizado
Adições ao intangível

(466)
(263)
(13.436)

(10.671)
(212)
(25.058)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(14.165)

(35.941)

14.267
(7.057)
(14.488)
(11.440)
(3.379)

23.053
(2.335)
(4.725)
(8.340)
(4.421)
(2.458)
(5.794)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Ingressos de empréstimos e financiamentos
Amortizações de empréstimos e financiamentos
Juros pagos de empréstimos e financiamentos
Amortizações das debêntures
Juros pagos de debêntures
Dividendos pagos
Partes relacionadas
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos

48
(22.049)

(5.020)

208

4.330

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre

48.222

54.152

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre

48.430

58.482

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias condensadas.
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F. AB. Zona Oeste S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias condensadas
30 de junho de 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais
A F. AB. Zona Oeste S.A. ("Companhia") foi constituída em 12 de dezembro de 2011, e tem por
objeto social, específica e exclusivamente, a exploração e operação dos serviços de coleta e
tratamento de esgoto, incluindo sua gestão comercial, na região denominada Área de
Planejamento 5 (“AP-5”), localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro - RJ, em
virtude do procedimento licitatório promovido pelo Município do Rio de Janeiro ("Poder
Concedente"), nos termos do edital da Concorrência Pública nº 38/2011.
A sede da Companhia está localizada na Rua Nazaré, s/n, ETE Deodoro, Rio de Janeiro - RJ.
Em 24 de janeiro de 2012, a Companhia assinou o contrato nº 001/2012, com a Secretaria
Municipal de Obras da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, assumindo a concessão do serviço
público de esgotamento sanitário na AP-5 do Município do Rio de Janeiro pelo prazo de 30 anos,
devendo cumprir com metas físicas e financeiras em relação à capitalização da Companhia,
realização de investimentos, cobertura de coleta, afastamento e indicadores de tratamento e
gestão comercial, entre outras obrigações como concessionário, conforme definido no edital de
Concorrência Pública. As operações foram iniciadas em maio de 2012.
A Companhia possui plano de investimentos previstos de R$2,6 bilhões até o ano de 2042
(revisado) em obras de esgotamento sanitário na área da AP-5, visando suas metas contratuais.
Para sua consecução, assinou contrato de financiamento de longo prazo junto à Caixa
Econômica Federal (“CEF”) em abril de 2013, no valor de R$610.619 para a 1 a fase de obras
(Nota 12.1.a). Do total, foi liberado o montante de R$425.157 até 30 de junho de 2018 (31 de
dezembro de 2017 - R$410.890).
Em 30 de junho de 2018, a Companhia é controlada em conjunto pela BRK Ambiental e pela
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (“SAAB”), com participação de 50% cada um, sendo
parte integrante do Grupo Brookfield (“Grupo”).
a)

Operação Lava Jato
Desde 2014 encontram-se em andamento investigações e outras medidas legais conduzidas
pelo Ministério Público Federal, no contexto da chamada Operação Lava Jato, e que
envolvem empresas, executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht, do qual a Companhia
fez parte até 25 de abril de 2017.
Em 22 de maio de 2017 foi homologado pela 13ª Vara Federal de Curitiba o acordo de
leniência celebrado entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht S.A., holding do Grupo
Odebrecht (“Acordo”), produzindo assim os efeitos jurídicos inerentes. A Companhia não é
subscritora do mencionado Acordo, mas este beneficia todas as empresas que integravam o
Grupo Odebrecht quando da sua celebração em 1º de dezembro de 2016.
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F. AB. Zona Oeste S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias condensadas--Continuação
30 de junho de 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais--Continuação
a)

Operação Lava Jato--Continuação
Dessa forma, a Companhia e sua acionista BRK Ambiental não assumirão responsabilidade
pelo pagamento da sanção pecuniária prevista no Acordo.
Além disso, a Companhia é controlada em conjunto da BRK Ambiental. A constituição da
BRK Ambiental resulta de uma reorganização societária realizada pelo Grupo Odebrecht
como condição precedente para aliená-la ao BR Ambiental Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, fundo incorporado no Brasil, gerido pela Brookfield Brasil Asset
Management Investimentos Ltda., e controlado indiretamente pela Brookfield Asset
Management Inc (“Brookfield”). A implementação da referida reorganização societária teve
como um dos objetivos impedir que a BRK Ambiental e suas controladas e controladas em
conjunto sejam afetadas pelos resultados, desdobramentos e consequências possivelmente
decorrentes das investigações no âmbito da Operação Lava Jato.
A Administração reforça que, no limite do seu conhecimento, não existe envolvimento da
Companhia, seus executivos ou funcionários nas referidas investigações e desconhece
qualquer relacionamento e/ou pagamentos por parte da Companhia para as empresas e
pessoas-alvo envolvidas nas citadas investigações que não estivessem baseados em
contratos legalmente válidos ou em conformidade com prestações de serviços e/ou
transações em condições usuais de mercado.
Dessa forma, tendo em vista que (i) o Acordo beneficia todas as empresas que integravam o
Grupo Odebrecht quando da sua celebração em 1º de dezembro de 2016, inclusive a
Companhia, esta não está sujeita a qualquer responsabilidade pelo pagamento da sanção
pecuniária nele prevista, e (ii) desde 25 de abril de 2017 a Companhia e sua acionista BRK
Ambiental não mais fazem parte do Grupo Odebrecht, não há razão para determinar que a
Companhia e sua acionista BRK Ambiental serão afetadas pelos resultados das referidas
investigações, seus desdobramentos e de suas consequências.
Cabe ressaltar, por fim, que além de a Companhia ter ampliado e aprimorado seu Programa
de Compliance (vide Nota 1.b): “Sistema de Compliance”), sua acionista BRK Ambiental
executou um programa de design e implementação de controles internos para atendimento à
Seção 404 da Lei Norte-Americana Sarbanes-Oxley (SOX), visando detectar e tratar
qualquer potencial inconformidade relacionada às informações financeiras das empresas que
compõem o Grupo BRK, garantindo maior confiabilidade às suas demonstrações
financeiras.”
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F. AB. Zona Oeste S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias condensadas--Continuação
30 de junho de 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais--Continuação
b)

Sistema de Compliance

A Administração da Companhia adota um Programa Antissuborno e Anticorrupção de acordo
com as melhores práticas de mercado. O Programa Antissuborno e Anticorrupção da Companhia
contempla as seguintes ações:
(i)

Elaboração e aprovação anual no seu Conselho de Administração de um novo Código de
Conduta Ética Profissional para todos os funcionários, novo Código de Conduta para
Fornecedores, além de uma Política Antissuborno e Anticorrupção e uma Política de
Segurança da Informação;

(ii) Elaboração de diversas normas e procedimentos internos que visam dar efetividade às
ações previstas no Programa Antissuborno e Anticorrupção, tais como de conflitos de
interesse, doações e patrocínios, brindes presentes e entretenimento, fundo fixo de caixa,
relacionamento com agentes públicos, avaliação de riscos de fornecedores, gestão de
fornecedores, gestão de compras de materiais e de serviços, avaliação de riscos de suborno
e corrupção (Antibribery and Anticorruption Due Diligence) em operações de fusões e
aquisições da Companhia, contas a pagar, matriz e alçadas e limites, gerenciamento de
contratos e administração de pessoal, participação em licitações públicas, conduta em
períodos eleitorais, despesas de viagem e representação;
(iii) Realização de diferentes tipos de treinamentos para todos os funcionários da Companhia
(Semana de Compliance para líderes, operacional e administrativo) a respeito de todas as
Normas e do Programa Antissuborno e Anticorrupção, assim como, específicos para: (i) os
funcionários que têm interação com o Poder Público (ii) trabalham na área contábil e/ou
financeira;
(iv) Obtenção de certificação individualizada de cada funcionário, no sentido de aceitação e
observância do Código de Conduta Ética Profissional, bem como assinatura e entrega de
Declaração de Conflito de Interesses e Compromisso de Confidencialidade de informações
sigilosas em poder da Companhia;
(v) Elaboração e realização de treinamento especifico para determinados grupos de
fornecedores de serviços da Companhia, especificamente aqueles de risco alto;
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F. AB. Zona Oeste S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias condensadas--Continuação
30 de junho de 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais--Continuação
b)

Aprimoramento do Sistema de Compliance--Continuação

(vi) Implantação e funcionamento de Canal Confidencial (0800, e-mail e website) para realização
de denúncias internas ou externas relativas aos desvios de conduta de funcionários ou
terceiros com os quais a Companhia se relaciona, cuja administração é terceirizada por
empresa especializada no segmento e o funcionamento é 24hs x 7 dias;
(vii) A apuração de denúncias de casos de corrupção e suborno recebidas no Canal Confidencial
é realizada através da equipe independente de auditoria interna;
(viii) Desenvolvimento de campanha de comunicação anual para divulgação do Programa
Antissuborno e Anticorrupção para todos os funcionários da Companhia, com o tema central
“Atitude Compliance”;
(ix) Revisão e otimização contínua de toda a base cadastral de fornecedores ativos da
Companhia;
(x) Realização periódica de avaliação de riscos de suborno e corrupção (Antibribery and
Anticorruption Risk Assessment), com a elaboração de uma matriz de riscos e plano de
mitigação específicos destes temas;
(xi) Funcionamento pleno de um Comitê de Ética e Integridade da Companhia, com reuniões
trimestrais;
(xii) Execução de Monitoramento trimestral para o Programa Antissuborno e Anticorrupção da
Companhia, com reporte dos resultados ao Comitê de Ética e Integridade da Companhia; e
(xiii) Revisão anual do Programa Programa Antissuborno e Anticorrupção com o intuito de
verificar sua efetividade, atualização em face às melhores práticas de mercado, bem como
eventuais alterações que se façam necessárias em virtude de alterações legislativas.
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F. AB. Zona Oeste S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias condensadas--Continuação
30 de junho de 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas informações financeiras
intermediárias condensadas correspondem às políticas contábeis aplicadas na elaboração das
demonstrações financeiras anuais para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
As presentes informações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em 10 de
agosto de 2018.
2.1. Informações financeiras intermediárias condensadas
As informações financeiras intermediárias condensadas (para fins de referência neste
relatório (“informações financeiras intermediárias”) foram preparadas e estão sendo
apresentadas conforme o CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária, emitido pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e as normas internacionais de relatório financeiro
(“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), em vigor em 30
de junho de 2018, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das informações
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
Administração em sua gestão.
Essas informações financeiras intermediárias não incluem todas as informações exigidas
para as demonstrações financeiras anuais. A leitura dessas informações financeiras
intermediárias deve ser feita em conjunto com as demonstrações financeiras anuais de 31
de dezembro de 2017.
As informações financeiras intermediárias foram preparadas considerando o custo histórico
como base de valor e ativos financeiros mensurados ao valor justo.
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F. AB. Zona Oeste S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias condensadas--Continuação
30 de junho de 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.2. Normas novas que estão em vigor
Os seguintes pronunciamentos adotados pela primeira vez em 1º de janeiro de 2018 não
causaram impactos relevantes nas informações semestrais:
• IFRS 9 - "Instrumentos Financeiros" (correspondente ao CPC 48 - Instrumentos
Financeiros).
• IFRS 15 - "Receita de Contratos com Clientes" (correspondente ao CPC 47 - Receita de
Contrato com Cliente).
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que entraram em vigor que poderiam
ter impacto significativo sobre a Companhia.
2.3. Normas novas que ainda não estão em vigor
As seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o
semestre findo em 30 de junho de 2018. A adoção antecipada de normas, embora
encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC).
• IFRS 16 - “Operações de Arrendamento Mercantil” (correspondente ao CPC 06 (R2)
Operações de Arrendamento Mercantil) - aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019.
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que
poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia.

3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.
As estimativas e os julgamentos contábeis aplicados na elaboração destas informações
financeiras intermediárias correspondem às estimativas e aos julgamentos contábeis aplicados
na elaboração das demonstrações financeiras anuais para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2017.
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4. Gestão de risco financeiro
4.1. Fatores de risco financeiro
Considerações gerais
A Companhia participa em operações envolvendo instrumentos financeiros, incluindo caixa
e equivalentes de caixa, caixas e fundos restritos, contas a receber, contas a pagar a
fornecedores, empréstimos, financiamentos, debêntures e partes relacionadas.
Os instrumentos financeiros operados pela Companhia têm como objetivo administrar a
disponibilidade financeira de suas operações. A administração dos riscos envolvidos
nessas operações é feita através de mecanismos do mercado financeiro que buscam
minimizar a exposição dos ativos e passivos das empresas, protegendo a rentabilidade dos
contratos e o patrimônio da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia não participou de operações envolvendo instrumentos
financeiros derivativos (especulativos e não especulativos) durante semestre findo em 30
de junho de 2018 e no exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
a)

Risco de crédito
A política da Companhia considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se
sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis é
procedimento adotado a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em
suas contas a receber.
Não ocorreram mudanças nas políticas de gestão de risco de crédito em relação
àquelas apresentadas nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2017.

b)

Risco de liquidez
Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são estabelecidas premissas
de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de
tesouraria.

4.2. Gestão de capital
O objetivo da Companhia ao administrar seu capital é de salvaguardar a capacidade de sua
continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes
interessadas, além de manter uma adequada estrutura de capital para reduzir o respectivo
custo.
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4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.2. Gestão de capital--Continuação
Não ocorreram mudanças na política de gestão de capital da Companhia em relação
àquelas apresentadas nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2017.
O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no
balanço patrimonial, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira para 30 de junho de 2018 e 31 de dezembro de
2017 podem ser assim sumariados:
30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017

Total de empréstim os e financiamentos (Nota 12.1)
Total de debêntures (Nota 12.2)
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
(-) Fundos res tritos

488.417
44.293
(48.430)
(18.826)

481.282
56.008
(48.222)
(18.360)

Dívida líquida

465.454

470.708

Total do patrim ônio líquido

154.536

148.832

Total do capital

619.990

619.540

Índice de alavancagem financeira - %

75%

76%

30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017

4.3. Instrumentos financeiros por categoria
Os instrumentos financeiros da Companhia são classificados da seguinte forma:

Em prés timos e recebíveis
Caixa e equivalentes de caixa
Caixas res tritos
Fundos res tritos
Contas a receber
Partes relacionadas

Passivos financeiros pelo custo am ortizado
Fornecedores
Empréstim os e financiamentos
Debêntures
Obrigações com o poder concedente
Partes relacionadas
Outros pas sivos
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48.430
4.023
18.826
79.238
82

48.222
4.360
18.360
79.235
82

150.599

150.259

(11.109)
(488.417)
(44.293)
(13.200)
(713)
(6.028)

(9.301)
(481.282)
(56.008)
(8.783)
(665)
(6.733)

(563.760)

(562.772)

F. AB. Zona Oeste S.A.
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30 de junho de 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.4. Estimativa do valor justo
Não ocorreram mudanças nas estimativas do valor justo em relação àquelas apresentadas
nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

5. Caixa e equivalentes de caixa
30 de junho
de 2018
Fundo fixo
Bancos conta movim ento
Aplicações financeiras (i)

(i)

31 de dezembro
de 2017

11.598
36.832

3
3.952
44.267

48.430

48.222

O saldo de aplicações financeiras, em 30 de junho de 2018, está representado por aplicações financeiras de renda fixa e liquidez imediata e
Certificados de Depósitos Bancários (“CDBs”), sendo a remuneração relacionada a uma variação média de 99,22% do CDI (31 de dezembro 2017 99% do CDI).

6. Contas a receber

Contas a receber de clientes
Concessões públicas
Provisão de Crédito Liquidação Duvidosa ("PCLD")

(-) Circulante
Não circulante (i)

(i)
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30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017

430.793
(351.555)

410.117
(330.882)

79.238

79.235

(74.260)

(73.948)

4.978

5.287

O saldo de contas a receber de longo prazo refere-se, integralmente, a parcelamentos acima de 12 meses efetuados junto aos clientes, cujas datas
de vencimento são superiores a um ano da data-base do balanço da Companhia.

F. AB. Zona Oeste S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias condensadas--Continuação
30 de junho de 2018
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6. Contas a receber--Continuação
A análise de vencimento dessas contas a receber está apresentada a seguir:
30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017

A vencer
Vencidos
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dias
De 180 a 720 dias
Mais de 720 dias
Valores a faturar

24.120

22.008

10.255
6.904
6.235
16.780
85.717
271.855
8.927

10.942
7.208
5.924
17.355
89.199
248.927
8.554

Contas a receber de clientes

430.793

410.117

PCLD

(351.555)

(330.882)

Total

79.238

79.235

A análise das faturas vencidas e provisionadas da Companhia é a seguinte:

De 180 a 270 dias
De 271 a 360 dias
Acima de 361 dias

30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017

(13.991)
(14.447)
(323.117)

(14.203)
(12.540)
(304.139)

(351.555)

(330.882)

A Companhia vem adotando medidas para recuperar os créditos de liquidação duvidosa, tais
como: (i) ações sociais e de recadastramento junto aos clientes; (ii) negociação e/ou suspensão
dos serviços junto aos clientes inadimplentes; (iii) contratação de assessorias externas de
cobrança; (iv) melhorias no sistema comercial para apoio à gestão dos recebíveis; e (v)
negociação junto aos órgãos públicos.

7. Tributos a recuperar

INSS retido sobre s erviços
Impos to de renda
Contribuição s ocial
PIS e COFINS (i)

(-) Circulante
Não circulante
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30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017

13
1.420
242
6.615

14
1.047
266
15.196

8.290

16.523

(8.290)

(14.174)
2.349
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7. Tributos a recuperar--Continuação
(i) O saldo representa, substancialmente, a opção de utilizar o desconto dos créditos da contribuição para o PIS e COFINS no prazo
de 24 meses, nas incorporações de edificações ao intangível para utilização nas operações, conforme disposto no artigo 6º da Lei
nº 11.488/07.

8. Depósito judicial
Refere-se, substancialmente, aos depósitos judiciais, iniciados em janeiro de 2017, dos valores
mensais a serem pagos à Prefeitura do Rio de Janeiro a título de outorga. Em novembro de
2016, a Companhia através de uma liminar expedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
foi autorizada a depositar judicialmente a outorga, em razão de pleitos questionados pela
Companhia. No decorrer do semestre findo em 30 de junho de 2018, foi depositado judicialmente
a título de outorga o valor de R$ 4.699.

9. Outros ativos
30 de junho
de 2018
Despesas antecipadas
Outras contas a receber (i)
Adiantamento diversos

(-) Circulante
Não circulante

31 de dezembro
de 2017

1.115
3.519
242

549
6.434
164

4.876

7.147

(1.340)
3.536

(680)
6.467

(i) O saldo refere-se a ressarcimento dos custos referente à gestão comercial executado pela Companhia à Companhia Estadual de
Águas e Esgotos - CEDAE.
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10. Intangível
Sistema de água
e esgoto
Custo de aquisição
Saldo inicial em 1º janeiro de 2018
Adições
Saldo final em 30 de junho de 2018
Amortização acum ulada
Saldo inicial em 1º janeiro de 2018
Am ortização

Softwares

Intangível em
formação (i)

Adiantamento
a fornecedor (ii)

Total

460.395

98.240

122
2

30.515
23.943

766
26

590.038
23.971

460.395

98.240

124

54.458

792

614.009

(29.989)
(11.610)

(18.557)
(1.637)

(85)
(12)

Saldo final em 30 de junho de 2018

(41.599)

(20.194)

(97)

Valor contábil líquido

418.796

78.046

27

5 a 30

30

5

Vida útil (anos)

19

Direito de
concessão

(48.631)
(13.259)
(61.890)
54.458

792

552.119
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10. Intangível--Continuação
(i) As adições ao intangível em formação representam os investimentos na ampliação do sistema de esgotamento sanitário, com
prazo de conclusão previsto até o ano de 2019.
(ii) O saldo refere-se, substancialmente, à aquisição de equipamentos e serviços para construção da infraestrutura da concessão.

No semestre findo em 30 de junho de 2018, a Companhia capitalizou juros e encargos
financeiros nos ativos de concessão, no valor de R$2.213 (2017 - R$5.946), durante o período no
qual os ativos estão em construção.

11. Fornecedores
Referem-se, substancialmente, aos contratos com diversos fornecedores e empreiteiros, que
prestam serviços e fornecem materiais para construção da infraestrutura para atender o plano de
investimentos da Companhia (Nota 1).
30 de junho
de 2018
Aquisição de infraestrutura
Serviços e materiais para operação
Outros

31 de dezembro
de 2017

7.817
2.970
322

6.532
1.472
1.297

11.109

9.301

12. Empréstimos, financiamentos e debêntures
12.1. Empréstimos e financiamentos
a)

Composição
Modalidade e encargos
financeiros anuais
Estruturado
TR + juros de 8,7%
Juros de 3,5%
(-) Cus to de trans ação
Total
Total de em préstimos curto prazo
(-) Cus to de trans ação
Circulante

20

Taxa efetiva de
juros anual

8,70%
3,50%

Vencimentos

Custos de
transação Saldos dos custos
incorridos
a apropriar

ago/37
dez/23

30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017

462.932
18.372
(22)
481.282

30

(20)

469.620
18.817
(20)

30

(20)

488.417
15.727
(4)

14.966
(4)

15.723

14.962

Total de em préstimos longo prazo
(-) Cus to de trans ação

472.710
(16)

466.338
(18)

Não circulante

472.694

466.320

Total

488.417

481.282
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12. Empréstimos, financiamentos e debêntures--Continuação
12.1. Empréstimos e financiamentos--Continuação
b)

Movimentação

Saldo no início do s emestre/exercício
(+) Adição de principal
(+) Adição de juros
(-) Amortização de principal
(-) Amortização de juros
(+) Cus to de trans ação
Saldo no final do s emes tre/exercício

c)

30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017

481.282
14.267
14.411
(7.057)
(14.488)
2

444.212
30.665
34.484
(10.315)
(17.767)
3

488.417

481.282

Prazo de vencimento
O montante classificado como não circulante tem a seguinte composição por
vencimento:
30 de junho
de 2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029 em diante

7.796
16.298
17.287
18.335
19.448
19.877
21.103
22.405
23.786
25.254
281.105
472.694

d)

Garantias e outras informações relevantes
As garantias do contrato junto à CEF, todas em 1º grau, são: (i) vinculação de 100% da
receita da Companhia, por meio da estrutura de contas especiais de garantia (escrow
accounts); (ii) penhor de 100% dos direitos creditórios oriundos do contrato de
concessão, representados pela receita vinculada e empenhada; (iii) penhor da
totalidade das ações de emissão da Companhia, de titularidade das acionistas,
representativas de 100% do capital social; (iv) seguros; (v) nota promissória: emissão
de uma nota promissória, pelo mutuário, no valor de 100% do valor do financiamento,
(vi) todos os recursos recebidos do Poder Concedente em decorrência da extinção,
caducidade, encampação, ou revogação da concessão e; (vii) Covenants: garantias
constituídas por meio de obrigações contratuais de fazer e de não fazer, representadas
por obrigações societárias e por obrigações pecuniárias.
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12. Empréstimos, financiamentos e debêntures--Continuação
12.2. Debêntures
a)

Composição
Debenturista
Vinci Crédito e Desenvolvimento I - Fundo de
Inves timento em Direitos Creditórios ("Vinci")
Vinci
Vinci

Série

Única
1ª Série
2ª Série

Emissão

out/2012 IPCA + 9,75%
ago/2014 IPCA + 9,75%
dez/2014 IPCA + 9,75%

(-) Circulante
Não circulante

b)

Taxa efetiva de
juros atual

14,11%
14,11%
14,11%

Vencimentos

abr/2020
abr/2020
abr/2020

30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017

23.039
19.127
2.127

29.429
23.796
2.783

44.293

56.008

(23.823)

(24.098)

20.470

31.910

Movimentação

Saldo no início do semestre/exercício
(+) Encargos financeiros
(-) Am ortização principal
(-) Am ortização juros
Saldo no final do s em es tre/exercício

c)

Encargos
financeiros anuais

30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017

56.008
3.104
(11.440)
(3.379)

72.907
7.573
(16.680)
(7.792)

44.293

56.008

Prazo de vencimento
30 de junho
de 2018
2019
2020

31 de dezembro
de 2017

11.440
9.030
20.470

d)

Garantias e outras informações relevantes
As garantias das debêntures, todas em 2º grau, são: (i) vinculação de 100% da receita
da Companhia, por meio da estrutura de contas especiais de garantia (escrow
accounts); (ii) penhor de 100% dos direitos creditórios oriundos do contrato de
concessão, representados pela receita vinculada e empenhada; (iii) penhor da
totalidade das ações de emissão da Companhia, de titularidade das acionistas,
representativas de 100% do capital social e; (iv) Covenants: garantias constituídas por
meio de obrigações contratuais de fazer e de não fazer, representadas por obrigações
societárias e por obrigações pecuniárias.
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22.880
9.030
31.910
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12. Empréstimos, financiamentos e debêntures--Continuação
12.3. Cláusulas contratuais restritivas - covenants
A Companhia possui em seus contratos de financiamentos e escrituras de emissão de
debêntures, cláusulas restritivas que obrigam ao cumprimento de garantias especiais.
A consequência pelo não cumprimento desses compromissos é a possibilidade de
antecipação do vencimento da dívida.
Em 30 de junho de 2018, a Companhia cumpriu as cláusulas restritivas relativas aos
referidos financiamentos e debêntures.

13. Imposto de renda e contribuição social diferidos
a)

Composição e movimentação de imposto de renda e contribuição social diferidos
Composição no balanço patrimonial (não circulante)

30 de junho
de 2018

31 de dezembro
de 2017

(5.110)

(4.681)

Passivo diferido

A movimentação dos ativos e passivos de imposto de renda e contribuição social diferidos
durante o semestre, levando em consideração a compensação dos saldos é a seguinte:

Ativo fiscal diferido
Prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
Provis ões
Compensação CPC 32 (IAS 12)

31 de dezembro
de 2017
13.855
5.041
(18.896)

Reconhecido na
demonstração do
resultado

Outros

30 de junho
de 2018

589

12.809
5.498
(18.307)

(1.046)
457

(589)

589

Passivo fiscal diferido
Lucros diferidos (orgãos governamentais)
Receita e custo de construção concess ões ativo intangível
Capitalização de juros e custo de transação
Demais diferenças temporárias decorrentes da Lei 12.973
Compensação CPC 32 (IAS 12)

(1.036)
(1.789)
(20.711)
(41)
18.896

(94)
481
(269)
42

(4.681)

160

(589)

(1.130)
(1.308)
(20.980)
1
18.307

(589)

(5.110)

No semestre findo em 30 de junho de 2018, não houve fatores relevantes que pudessem
modificar a expectativa de realização dos tributos diferidos divulgada nas demonstrações
financeiras anuais para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
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13. Imposto de renda e contribuição social diferidos--Continuação
b)

Reconciliação das alíquotas nominal com a taxa efetiva
O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro da Companhia, antes do imposto de
renda e contribuição social, difere do valor teórico que seria obtido com o uso da alíquota de
imposto de renda e contribuição social nominal, aplicável ao lucro Companhia, como segue:
2018

2017

Resultado antes de imposto de renda e contribuição s ocial
Alíquota nominal

8.558
34%

8.673
34%

Im posto de renda e contribuição social à alíquota nom inal

(2.910)

(2.949)

Efeito das exclusões (adições) perm anentes

56

(147)

Despes a de impos to de renda e contribuição social

(2.854)

(3.096)

Compos ição do IR e da CS:
Im posto de renda e contribuição social correntes
Im posto de renda e contribuição social diferidos

(2.425)
(429)

(391)
(2.705)

Despes a de impos to de renda e contribuição social
Alíquota efetiva

(2.854)

(3.096)

-33,35%

-35,70%

14. Partes relacionadas
Ativo
não circulante

30 de junho
de 2018
SAAB (i)
BRK Am biental (i)

31 de dezembro
de 2017

30 de junho
de 2018

70
12

70
12

713

82

82

713

Passivo
não circulante
Partes
relacionadas
31 de dezembro
de 2017

Resultado
Custos/despesas
operacionais
2018

2017

665

(4.045)

(2.980)

665

(4.045)

(2.980)

(i) Refere-se, substancialmente, à prestação de serviços realizada, conforme contrato entre as partes, sem encargos financeiros e
vencimento indeterminado.

15. Provisão para contingência
Reclamações
cíveis
Em 1º de janeiro de 2018
(+) Provisões adicionais reconhecidas (incluindo juros e atualização monetária)
(-) Reduções decorrentes de remensuração e valores não usados , estornados
(-) Reduções decorrentes de pagam entos
Em 30 de junho de 2018
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Contingências
trabalhista e
previdenciárias

Total

1.814

1.104

2.918

8.564
(6.539)
(1.591)

3.431
(2.427)
(603)

11.995
(8.966)
(2.194)

2.248

1.505

3.753
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15. Provisão para contingência--Continuação
O cálculo da provisão para contingências foi feito em consonância com o relatório das ações de
natureza civil e trabalhista, com base na avaliação dos consultores jurídicos, internos e externos,
e considera as ações na qual a Companhia é ré e para as quais a classificação de perda é
provável.
Processos com probabilidade de perda classificada como possível
A Companhia está envolvida em outros processos judiciais em andamento, nas instâncias
administrativas e judiciais, perante diferentes tribunais, cuja probabilidade de perda está avaliada
como possível e, por este motivo, nenhuma provisão sobre estes foi constituída.
O saldo em 30 de junho de 2018 de processos avaliados como possíveis totalizam o montante de
R$17.062.

16. Patrimônio líquido
a)

Capital social

BRK Ambiental
SAAB

30 de junho
de 2018

% de
participação
31 de dezembro
de 2017

30 de junho
de 2018

Capital
social
31 de dezembro
de 2017

50,00%
50,00%

50,00%
50,00%

69.812
69.812

69.812
69.812

139.624

b)

139.624

30 de junho
de 2018

Quantidade
de ações
31 de dezembro
de 2017

72.118.371
72.118.371

72.118.371
72.118.371

144.236.742

144.236.742

Lucro básico e diluído por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o
semestre. Adicionalmente, a Companhia não mantém ações em tesouraria.

Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em itidas (milhares)
Lucro básico por ação (em R$)

2018

2017

5.704

5.577

144.237

144.237

0,04

0,04

A Companhia não possui ações ordinárias em circulação que possam causar diluição ou
dívida conversível em ações ordinárias. Assim, o lucro líquido básico e o diluído por ação são
iguais.
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17. Resultado do exercício
a)

Receita
A reconciliação entre a receita bruta e a receita líquida é como segue:
2018
Operações
Receita de serviços
Receita de construção

Im postos e contribuições sobre serviços
Abatimentos e cancelamentos

b)

119.693
23.943

108.157
30.887

143.636

139.044

(10.392)
(7.342)

(8.127)
(20.298)

125.902

110.619

Despesa por natureza
Nota
explicativa
Classificadas por natureza:
Custo de construção (i)
Pess oal
Remunerações
Encargos sociais e trabalhistas
Programa de alim entação
Programa de saúde
Outros benefícios

Materiais
Serviços
Aluguéis e condomínios pess oa jurídica, comunicação e energia elétrica
Serviços pess oa jurídica
Manutenções
Auditorias , cons ultorias e as sess orias
Outros

Tributos, taxas e contribuições
Partes relacionadas
Seguros
Depreciação e amortização
PCLD
(+) Crédito Pis/Cofins dos custos operacionais
Viagens
Outras

Classificadas por função:
Cus to dos serviços prestados
Gerais e administrativas
Outras des pesas líquidas

(i)
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2017

14

2018

2017

(23.464)

(30.269)

(10.480)
(3.729)
(2.295)
(2.013)
(948)

(11.068)
(3.266)
(2.015)
(1.604)
(722)

(19.465)

(18.675)

(2.743)

(2.025)

(6.156)
(7.197)
(433)
(3.479)
(78)

(6.034)
(4.448)
(513)
(2.955)
(72)

(17.343)

(14.022)

(6.648)
(4.045)
(734)
(13.749)
(20.673)
1.139
(62)
661

(5.215)
(2.980)
(876)
(11.510)
(10.322)
1.009
(36)
4.411

(107.126)

(90.510)

(71.413)
(35.645)
(68)

(70.093)
(20.409)
(8)

(107.126)

(90.510)

O custo de construção é composto, basicamente, por serviços de terceiros, mão de obra, materiais e outros custos necessários para
formação da infraestrutura do contrato.
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17. Resultado do exercício--Continuação
c)

Resultado financeiro

Receitas financeiras
Rendim entos de aplicações financeiras
Multas por atraso de pagamento
(-) Tributos sobre receitas financeiras
Outras

Des pes as financeiras
Comiss ões bancárias
Tarifas bancárias
Juros e variações monetárias (i)
Outras

Res ultado financeiro, líquido

2018

2017

1.808
3.424
(249)
121

3.196
2.319
(268)
1.502

5.104

6.749

(186)
(43)
(15.304)
211

(190)
(33)
(17.830)
(132)

(15.322)

(18.185)

(10.218)

(11.436)

(i) Refere-se, substancialmente, aos juros de financiamentos da CEF e debêntures da Vinci.

18. Seguros
A identificação, mitigação, gerenciamento de riscos e contratação de seguros são tratados na
Companhia obedecendo a parâmetros estabelecidos em política específica do Grupo Brookfield e
as coberturas são estabelecidas pela Administração.
Em 30 de junho de 2018, a Companhia possuía seguros contratados, substancialmente, para a
cobertura de prédio e instalações, além de cobertura de responsabilidade civil para riscos de
engenharia, garantia de cumprimento de obrigações de contrato de concessão e veículos
resumidos como segue:
Tipo de cobertura
Garantia de contrato
Responsabilidade civil
Risco de engenharia
Riscos operacionais
Veículos
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Importâncias
seguradas
222.212
32.000
59.873
587.621
150
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19. Operações que não afetaram caixa (demonstração dos fluxos de caixa)
No decorrer do semestre findo em 30 de junho de 2018, foram realizadas operações não
envolvendo caixa nas demonstrações do fluxo de caixa, do qual demonstramos as principais a
seguir:
2018
Total de adições do intangível (Nota 10)
Itens que não afetam caixa (ver com posição a seguir)

(10.535)

Total das adições no intangível conforme dem onstração do fluxo de caixa

13.436

Transações de investim ento e financiam entos que afetaram o intangível, m as não envolveram caixa:
Juros capitalizados no sem estre
Fornecedores a pagar
Adiantamento a fornecedores
Margem de cons trução do s emes tre

(2.213)
(7.817)
(26)
(479)

Total
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23.971

(10.535)

