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Aegea Saneamento e Participações S.A. 
Companhia Aberta (Categoria B) 

CNPJ nº 08.827.501/0001-58 
NIRE: 35.300.435.613 | Código CVM 2339-6 

Receita líquida¹ da Aegea atinge no 4T16 R$252,7 milhões, alta de 9,1% em comparação ao 

mesmo período do ano anterior e EBITDA atinge R$79,7 milhões. 

São Paulo, 07 de fevereiro de 2017 – A Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou "Companhia"), 

atualmente presente em 47 municípios situados em 9 estados do País, anuncia hoje os resultados do quarto 

trimestre de 2016 (“4T16”), bem como do acumulado de doze meses de 2016 (“12M16”). As informações trimestrais 

apresentadas são comparações sobre o desempenho da Companhia entre o 4T15 e o 4T16, e o 12M15 e 12M16.

 

 Crescimento de 9,1%, ou R$ 21,1 milhões, em Receita Líquida¹ no 4T16 em relação ao 4T15, atingindo R$ 252,7 

milhões; crescimento de R$ 197,3 milhões, ou 24,8%, no 12M16 em relação ao mesmo período de 2015, 

atingindo o total de R$ 992,4 milhões; 

 

 Redução de 35,5 %, ou R$ 43,8 milhões, em EBITDA¹ no 4T16 em relação ao 4T15, redução explicada pela 

bonificação extraordinária da gestão, alcançando R$ 79,7 milhões; aumento de R$ 59,9 milhões, ou 14,9%, no 

12M16 em relação ao mesmo período de 2015, atingindo o total de R$ 462,5 milhões; 

 

 Aegea assina contrato de compra e venda para aquisição da totalidade da Sonel Engenharia S.A (detentora de 

ativos da Serra Ambiental (ES) (população: 494.109 habitantes)); 

 

 Conquista da concessão administrativa dos serviços públicos de esgotamento sanitário do município de Vila 

Velha (ES) por 30 anos. (população: 474.664 habitantes). 

 

 

 

Destaques



 

 
 

 

Considerações futuras, se contidas neste documento, são exclusivamente relacionadas às perspectivas do 

negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Companhia. 

Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da 

Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar seu plano de negócios. 

Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças das condições de mercado e das regras 

governamentais, de pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros 

fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Companhia, estando, 

portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Toda e qualquer informação não contábil ou derivada de 

números não contábeis não foi examinada pelos auditores independentes. 

 

 

 

Destaques Financeiros 

 

¹ Valores não contemplam as receitas e custos de construção – CPC 17 ² Descontando os efeitos da amortização e depreciação 

Aviso

Desempenho Financeiro e Operacional

Aegea consolidado (‘000) 4T16 4T15 Δ % 12M16 12M15 Δ % 

Receita operacional líquida¹ 252.671 231.577 9,1% 992.417 795.126 24,8% 

      Receita de água¹ 213.720 188.682 13,3% 819.995 666.316 23,1% 

     Receita de esgoto¹ 74.518 58.422 27,6% 264.071 219.037 20,6% 

      Outras receitas¹ 536 15.594 -96,6% 42.976 29.123 47,6% 

     Deduções da receita  (36.103) (31.121) 16,0% (134.625) (119.350) 12,8% 

Custos e despesas operacionais 1 e 2 (172.990) (108.071) 60,1% (529.944) (392.522) 35,0% 

EBITDA1 79.681 123.506 -35,5% 462.473 402.604 14,9% 

Margem EBITDA 31,5% 53,3%  46,6% 50,6%  

Resultado financeiro (36.909) (33.330) 10,7% (172.002) (124.177) 38,5% 

Lucro líquido 5.406 40.466 -86,6% 103.129 115.156 -10,4% 



 

 
 

Receita Líquida¹ 

A receita operacional líquida¹ atingiu R$ 252,7 milhões no 4T16, um aumento de 9,1%, ou R$21,1 milhões, frente 

aos R$ 231,6 milhões conquistados no 4T15. No 12M16, a receita operacional líquida totalizou R$ 992,4 milhões, 

um acréscimo de 24,8%, ou R$ 197,3 milhões, contra os R$795,1 milhões de 12M15.  

O crescimento da receita total de água foi de 13,3% e da receita total de esgoto de 27,6% no 4T16 em relação ao 

mesmo período anterior ocorreu principalmente pelos seguintes fatores: 

(i) Reajustes tarifários ao longo do período;  

(ii) Aumento de 8,8% na base de clientes (economias ativas de água e esgoto), com crescimento de 8,2% 

de aumento do volume total faturado (água e esgoto) no 4T16 em relação ao mesmo período anterior. 

Houve uma redução de 96,6% na linha de outras receitas no 4T16 em relação ao mesmo período anterior, 

explicado pela redução do faturamento com serviços. 

Apresentamos abaixo a abertura do crescimento da receita líquida: 

 

 
 
 

 
 

Evolução da receita líquida entre o 12M15 e o 12M16 (R$ milhões) 

 

Evolução da receita líquida entre o 4T15 e o 4T16 (R$ milhões) 

 

231,6 231,6 241,5 252,7

10,0
11,1

+4,3% +4,8% +9,1%

4T15 Existentes Entrantes 4T16

795,1 795,1 954,4 992,4
159,2

38,1

+20,0% +4,8% +24,8%

12M15 Existentes Entrantes 12M16



 

 
 

 
¹ Valores (em %) não contemplam as receitas de construção – CPC 17 

Economias¹ 

O número de domicílios atendidos com água apresentou uma elevação de 9,7% entre 2016 e 2015. As 

concessionárias entrantes² explicam 80,9% desse aumento.  

O número de domicílios atendidos com esgoto apresentou uma elevação de 7,6%. As concessionárias entrantes 

representam 7,3% desse aumento. Das concessionárias existentes, destacamos Prolagos, com 38,6% de 

aumento, explicado pela reinclusão dos serviços de esgotamento de Arraial do Cabo, Águas Guariroba, com 

20,3%, explicado pelas obras do Sanear Morena que visam a universalização do esgotamento de Campo Grande 

e Nascentes do Xingu Consolidado, com 18,2% explicado por ações comerciais e obras de expansão na rede de 

esgoto com aumento de percentual de cobertura de esgoto visando cumprimento de metas contratuais. 

Economias ativas¹ 4T16 4T15 ∆ % 

Água 865.630 788.832 9,7% 

Esgoto 620.395 576.694 7,6% 

Total 1.486.025 1.365.526 8,8% 
1 – Economia: – Imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou comprovável 
em função da finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou comum para o uso dos serviços de abastecimento de água ou de coleta de 
esgoto. Ex: um prédio com 10 apartamentos possui uma ligação e 10 economias. 

 

A tabela abaixo detalha o crescimento das economias totais: 

 

 
 

²Operacionalmente, são consideradas empresas entrantes: Águas de Penha, Águas de Camboriú, Águas de Bombinhas, Águas de Pimenta 

Bueno e Águas de Holambra.  

1.365 1.418 1.486

55 65

+4,0%
+4,8% +8,8%

4T15 Existentes Entrantes 4T16

45%
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Guariroba Prolagos Xingu Mirante Serviços Outras

Abertura do faturamento¹ por empresa (%) 

 

Evolução de economias água e esgoto entre o 4T15 e o 4T16 (´000) 

 

48%

25%

12%

5%
3% 7%

4T15



 

 
 

Volume Faturado 

Volume faturado (‘000 m³) 4T16 4T15 ∆ % 12M16 12M15 ∆ % 

Água 37.171 33.848 9,8% 144.752 129.683 11,6% 

Esgoto 20.244 19.228 5,3% 78.431 74.197 5,7% 

Total 57.415 53.076 8,2% 223.183 203.880 9,5% 

 
O aumento na base de clientes resultou em uma elevação no volume faturado de água e esgoto o qual cresceu 

8,2% no 4T16 frente ao mesmo período do ano anterior. As concessionárias entrantes, explicam 65,5%deste 

aumento total.  

O volume faturado de água apresentou uma elevação de 9,8% entre 4T16 e 4T15. As concessionárias entrantes² 

explicam 75,5% desse aumento. Já o volume faturado de esgoto apresentou uma elevação de 5,3% entre 4T16 e 

4T15. As concessionárias entrantes² explicam 33,1% desse aumento.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Evolução do volume faturado de água e esgoto entre 4T15 e 4T16 (‘000 m³) 

 

Evolução do volume faturado de água e esgoto entre 12M15 e 12M16 (‘000 m³) 

 

53.076 57.415

1.495 2.844

+2,8% +5,4% +8,2%

4T15 Existentes Entrantes 4T16

203.880 223.183

10.276 9.027

+5,1% +4,4% +9,5%

 12M15 Existentes Entrantes  12M16



 

 
 

 

 

Custos e Despesas 

 
¹ Contemplam as linhas de seguros, impostos, taxas e contribuições, locação, publicidade e propaganda, crédito de PIS e COFINS sobre 

amortização, resultado de equivalência patrimonial, outras receitas operacionais e outras despesas operacionais  

² Contemplam as linhas de PCLD (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) – anteriormente PDD – Provisão para devedores 

duvidosos, baixa de títulos do contas a receber e provisão para perda de outros créditos. 

Os custos e despesas – descontando os efeitos da amortização e depreciação e custos de construção - 

apresentaram um aumento de 60,1%, ou R$ 64,9 milhões, entre o 4T15 e o 4T16, como podemos ver a seguir: 

Custos e despesas ('000) 4T16 4T15 Δ % 12M16 12M15 Δ % 

Pessoal 80.947 34.783 132,7% 189.775 132.148 43,6% 

Serviços de terceiros 23.831 14.015 70,0% 79.594 54.373 46,4% 

Serviço de terceiro para tratamento de 
esgoto 

3.071 2.895 6,1% 12.282 11.275 8,9% 

Conservação e manutenção 2.943 2.079 41,6% 13.219 8.976 47,3% 

Materiais, equipamentos e veículos 4.910 5.494 -10,6% 20.667 19.891 3,9% 

Custo de concessão 2.194 1.488 47,4% 8.200 5.309 54,5% 

Energia elétrica 23.054 25.762 -10,5% 89.964 86.909 3,5% 

Produtos químicos 2.066 1.894 9,1% 7.972 5.884 35,5% 

Viagens e estadias 1.752 1.444 21,3% 5.462 4.792 14,0% 

PCLD ² 10.924 13.253 -17,6% 49.153 29.481 66,7% 

Reversão (provisão) para contingências (2.055) (6.649) -69,1% 2.867 (5.133) 155,9% 

P&D 8.804 1.702 417,3% 12.776 9.013 41,8% 

Outros custos ¹ 10.549 9.911 6,4% 38.013 29.604 28,4% 

Sub-total 172.990 108.071 60,1% 529.944 392.522 35,0% 

Amortização e depreciação 27.751 31.139 -10,9% 108.042 88.315 22,3% 

Total 200.741 139.210 44,2% 637.986 480.837 32,7% 

87,2%

8,5%

0,6% 3,7%

4T15

Residencial Comercial Industrial Pública

Volume faturado de água por categoria (%) 

 

86,7%

8,6%
1,0% 3,7%

4T16



 

 
 

 

 
¹. Excluídas despesas com amortização e depreciação 

d 

 
 Pessoal: 

A linha de custos e despesas com pessoal teve um aumento de R$ 46,1 milhões, ou 132,7%, entre o 4T15 e 4T16, 

saindo de R$ 34,8 milhões no 4T15 para R$ 80,9 milhões no 4T16, dos quais o valor apropriado de bonificação 

extraordinária da gestão no 4T16 foi de R$ 43 milhões. 

 

 

Evolução dos custos e despesas entre o 4T15 e o 4T16 (R$ milhões) ¹ 

 

Custos e despesas de pessoal entre o 4T15 e 4T16 (R$ milhões) 

 

Evolução dos custos e despesas entre o 12M15 e o 12M16 (R$ milhões) ¹ 

 

108,1 108,1

164,3 173,0

55,7
9,2

+51,6%
+8,5% +60,1%

4T15 Existentes Entrantes 4T16

392,5 392,5
501,6 529,9

108,5 28,9

+27,6%
+7,4% +35,0%

12M15 Existentes Entrantes 12M16

34,8 34,8

76,5 80,9

41,7
4,5

+119,9% +12,8% +132,7%

4T15 Existentes Entrantes 4T16



 

 
 

 

 
A companhia encerrou o trimestre apurado com 2.490 colaboradores ativos, um aumento de 8,0% em relação 

ao período anterior. As concessionárias existentes responderam por 0,1% desse aumento e as entrantes 

representam 7,9% desse aumento, com 183 novos colaboradores. 

  

 
 Energia: 

Os gastos com energia elétrica diminuíram R$ 2,7 milhões ou 10,5% no 4T16 em comparação com mesmo 

período de 2015. Desse efeito, -12,8%, ou -R$ 3,3 milhões, são das concessões existentes enquanto 2,3%, ou R$ 

0,6 milhão, são referentes as entrantes. 

  
Custos e despesas de energia elétrica entre 4T15 e 4T16 (R$ milhões) 

 

Evolução do quadro de colaboradores ativos  

 

Custos e despesas de pessoal entre o 12M15 e 12M16 (R$ milhões) 

 

2.306 2.306 2.307 2.490

1 183

+0,1%
+7,9% +8,0%

12M15 Existentes Entrantes 12M16

132,1 132,1
182,3 189,8

50,1 7,5

+37,9% +5,7% +43,6%

12M15 Existentes Entrantes 12M16

25,8 25,8
22,4 23,1

-3,3 0,6

-12,8% +2,3% -10,5%

4T15 Existentes Entrantes 4T16



 

 
 

 

 
As variações em energia elétrica são explicadas por alterações nas tarifas e aumento do consumo de energia e 

pelo início operacional das concessionárias entrantes. A tarifa média de energia (R$/m³), consolidada da Aegea, 

saiu de R$ 0,35 por m3 no 4T15 para R$ 0,30 no 4T16, explicando a queda nos gastos em R$ com energia deste 

trimestre, mesmo com o aumento de consumo de energia elétrica de 51.590.820 kWh no 4T15 para 53.469.967 

kWh no 4T16, um aumento de 3,6%. 

  

 
O indicador kWh/m3 apresentou estabilidade, saindo de 0,699 no 4T15 para 0,695 no 4T16. 

 

 
 

0,699 0,695 0,688 0,686

4T15 4T16  12M15  12M16

Custos e despesas de energia elétrica (Kwh / m³) 

 

Custos e despesas de energia elétrica (R$ / m³) 

Custos e despesas de energia elétrica entre 12M15 e 12M16 (R$ milhões) 

 

86,9 86,9 86,8 90,0

-0,1
3,2

-0,1%
+3,6% +3,5%

12M15 Existentes Entrantes 12M16

R$0,35 

R$0,30 R$0,31 
R$0,29 

4T15 4T16 12M15 12M16



 

 
 

 Serviços de terceiros: 

Os gastos com serviços de terceiros cresceram R$ 9,8 milhões no 4T16 ou 70,1%, em comparação com mesmo 

período de 2015. Deste aumento, R$ 3,5 milhões correspondem as concessionárias entrantes, dos quais R$ 2,5 

milhões referem-se as concessionárias Águas de Penha e Águas de Camboriú, que durante a fase de construção 

das estações de tratamento de água (ETA’s), compram água tratada para a distribuição.  

O restante do aumento corresponde as existentes, dos quais R$ 1,6 milhões podem ser explicados pelos projetos 

em desenvolvimento para redução de perdas e R$ 5,8 milhões referentes aos projetos de prestação de serviços 

para terceiros. 

 PCLD (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa): 

Os gastos com PCLD reduziram R$ 2,3 milhões no 4T16 ou 17,6%, em comparação com mesmo período de 2015. 

A Companhia tem utilizado uma série de medidas com objetivo de identificar as causas da inadimplência e tem 

implementado ações com o objetivo de reduzi-la, como por exemplo, as campanhas contínuas de incentivo a 

renegociação de contas em atraso, adesão ao pagamento via débito automático e programa de cortes de clientes 

inadimplentes. 

 P&D (Pesquisa e Desenvolvimento): 

A linha de pesquisa de desenvolvimento teve um aumento de R$ 7,1 milhões ou 417,3%, decorrente de novas 

licitações, elaboração de programas de manifestação de interesses e desenvolvimento de projetos. 

Inadimplência 180 Dias 

 

 
A taxa de Inadimplência de 180 dias teve redução de 1,2% em 4T16, comparando com o mesmo período de 2015, 

assim como o resultado de redução na PCLD as ações comerciais refletem na redução da inadimplência. 

 

 

 

 

Inadimplência 180 dias (últimos 12 meses) 

 

5,7% 5,2% 4,9% 4,6% 4,5%

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16



 

 
 

Índice de Perdas na distribuição de água¹ 

  

 

 

 
O Índice de perdas atingiu 38,2% no 4T16, contra 38,0% em 4T15, um aumento de 0,2%. Esse aumento é 

creditado as concessionárias em estágio inicial de evolução operacional, e apresentam perdas de água maiores.  

As concessionárias mais maduras (Prolagos e Guariroba) encerraram o período com um índice de perdas médio 

de 23,7%, uma redução de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

EBITDA 

¹ Valores não contemplam as receitas de construção – CPC 17 

O EBITDA ficou em R$ 79,7 milhões no 4T16, uma queda de 35,5% em comparação ao mesmo trimestre de 2015, 

explicado principalmente pelos custos e despesas com pessoal e a margem EBITDA ficou em 31,5%. No 12M16, 

o EBITDA atingiu R$ 462,5 milhões, valor 14,9% maior que o mesmo período do ano anterior, com margem 

EBITDA de 46,6%.  

EBITDA (´000) 4T16 4T15 Δ % 12M16 12M15 Δ % 

Lucro líquido 5.406 40.466 -86,6% 103.129 115.156 -10,4% 

  (+) Resultado financeiro 36.909 33.330 10,7% 172.002 124.177 38,5% 

  (+) Imposto sobre o lucro 9.615 18.571 -48,2% 79.300 74.956 5,8% 

  (+) Amortização e depreciação 27.751 31.139 -10,9% 108.042 88.315 22,3% 

EBITDA 79.681 123.506 -35,5% 462.473 402.604 14,9% 

Margem EBITDA¹ 31,5% 53,3%  46,6% 50,6%  

¹ - IN049 (SNIS) - Índice Perdas na distribuição (%): 
  

(Vol. de água Produzido (m³) + Vol. de água Tratada Importado (m³) – Vol. Água Serviço (m³)) - Vol. Água Consumido (m³) 
Volume de água Produzido (m³) + Volume de água Tratada Importado (m³) – Vol. Água Serviço (m³) 

Índice de perdas na distribuição de água¹  

 

24,3% 24,1% 24,1% 23,6% 23,7%

38,0% 38,6% 38,9% 39,5% 38,2%

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

Prolagos + Guariroba(base UDM) Aegea Consolidado (base UDM)



 

 
 

 

 

 

 

CAPEX 

 

 
No período acumulado de 12 meses, fechado no final do 4T16, a Companhia realizou R$ 461 milhões em 

investimentos, R$122 milhões maior que no mesmo período anterior. 

Evolução EBITDA entre 4T15 e 4T16 (R$ milhões) 

 

Capex total acumulado em 12 meses (R$ milhões) 

 

Evolução EBITDA entre 12M15 e 12M16 (R$ milhões) 

 

339 308 364
445 461

4T15 1T16 2T16 3T16 4T16

123,5

79,7

10,0 -55,7

-9,2

+8,1%
+8,9% -45,1%

-7,4% -35,5%

11,1

4T15 ∆ receita líquida 
Existentes

∆ receita líquida 
Entrantes

∆ custos e 
despesas 
Existentes

∆ custos e 
despesas 
Entrantes

4T16

402,6 462,5

159,3 38,0
-108,5 -28,9

+39,6%
+9,4% -26,9%

-7,2% +14,9%

12M15 ∆ receita líquida 
Existentes

∆ receita líquida 
Entrantes

∆ custos e 
despesas 
Existentes

∆ custos e 
despesas 
Entrantes

12M16



 

 
 

 

A Companhia encerrou o 4T16 com saldo de R$ 310,0 milhões distribuídos entre caixa e equivalentes e aplicações 

financeiras de curto e longo prazo e a dívida bruta da Companhia, incluindo hedge, atingiu R$ 1,79 bilhão. 

Endividamento (R$ milhares) 4T16 4T15 Δ % 

EBITDA (12 meses) 462.473 402.604 14,9% 

Dívida líquida 1.480.146 1.170.578 26,4% 

(+) Dívida bruta (incluindo hedge)¹ 1.790.166 1.566.361 14,3% 

(-) Caixa e equivalentes e aplicações financeiras (310.020) (395.783) -21,7% 

Dívida líquida / EBITDA 3,20 2,91  
 

¹Empréstimos, financiamentos e debêntures – instrumentos financeiros derivativos ativos e passivos 

A ampliação do endividamento líquido é em grande parte explicada pelos investimentos executados nas 

concessões e desembolso para pagamento de aquisição no período. A relação entre a Dívida líquida e o EBITDA 

atingiu 3,2 vezes no período de 12 meses encerrado no 4T16. Em dezembro de 2016 a Companhia possuía em 

caixa o valor de 1,4 vezes o valor da dívida alocada no curto prazo e prazo médio de 5,9 anos. 

A Companhia mantém em seus empréstimos, garantias, restrições e covenants usuais de mercado. Todas as 

cláusulas restritivas referentes aos empréstimos, financiamentos e debêntures estão sendo integralmente 

cumpridas pela Companhia em 31 de dezembro de 2016. 

 

¹ Não considera os Instrumentos financeiros derivativos ativos e passivos 

 
 
 

Endividamento

310,0
223,4 

345,6 333,7 

85,0 86,4 

699,0

caixa,
equivalentes e

aplicações
financeiras

curto prazo 2018 2019 2020 2021 2022 em diante

Cronograma de amortização da dívida¹ (R$ milhões) 

 Prazo médio: 5,9 anos 



 

 
 

 
 

 
 

 

Resultado Financeiro  

Resultado financeiro PROFORMA('000) 4T16 4T15 ∆ % 12M16 12M15 ∆ % 

Receitas financeiras 18.094 14.507 24,7% 116.236 120.523 -3,6% 

Despesas financeiras (55.003) (47.837) 15,0% (288.238) (244.700) 17,8% 

Total (36.909) (33.330) 10,7% (172.002) (124.177) 38,5% 

¹ Excluindo efeitos de swap e variação cambial 

O resultado financeiro consolidado da companhia teve um aumento de 10,7%. As receitas financeiras tiveram 

um crescimento de 24,7% no 4T16 em relação ao mesmo período do ano anterior, com o ajuste do swap para as 

despesas financeiras. As despesas financeiras, também com os ajustes do swap, tiveram um crescimento de 

15,0% no 4T16 em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Resultado financeiro ('000) 4T16 4T15 ∆ % 12M16 12M15 ∆ % 

Receitas financeiras 37.493 23.623 58,7% 135.635 129.639 4,6% 

Despesas financeiras (74.402) (56.953) 30,6% (307.637) (253.816) 21,2% 

Total (36.909) (33.330) 10,7% (172.002) (124.177) 38,5% 
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13%
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49,2%
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No 4T16, o resultado financeiro líquido aumentou R$ 3,6 milhões, ou 10,7% comparado com o mesmo período 

do ano anterior. No 12M16, o resultado financeiro líquido aumentou R$ 47,8 milhões, ou 38,5% comparado com 

o 12M15. 

A variação na receita financeira no trimestre ocorreu principalmente pelos seguintes fatores: 

(i) Rendimento de aplicações financeiras no valor de R$ 3,4 milhões; 

(ii) Saldo na variação do ajuste a valor justo sobre empréstimos e financiamentos no valor de R$ 8,5 

milhões. 

Já as variações nas despesas financeiras no trimestre ocorreram principalmente pelos seguintes fatores: 

(i) Aumento de R$ 16,3 milhões, ou 51,1%, nas despesas com encargos e variação sobre empréstimos, 

financiamentos e debêntures na comparação com o mesmo exercício do ano anterior; 

(ii) Aumento de R$ 4,1 milhões nas despesas com obrigações de outorga nas concessões na comparação 

com o mesmo exercício do ano anterior; 

(iii) Saldo nas variações cambiais passivas, com aumento de R$4,0 milhões; 

(iv) A realização de perdas com instrumentos financeiros derivativos ocorridos no exercício no valor de 

R$ 5,4 milhões;  

(v) Variação positiva no ajuste a valor presente de clientes no valor de R$ 5,7 milhões. 

No quadro abaixo, quando comparamos o CDI (%) do 4T15 vis-à-vis 4T16, em termos anualizados, o índice CDI 

reduziu de 14,1% a.a para 13,6% a.a.  

O custo médio da dívida (% CDI) passou de 97,0% no 4T15 para 102,9% do CDI no 4T16. 

  

 

Estrutura de Capital  

CDI anualizado (%) 

 

Custo médio da dívida (%CDI) 

Estrutura de capital 
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97,0% 102,9%

4T15 4T16

45,2% 42,5%

54,8% 57,5%

R$ 2,1 bilhões R$ 2,6 bilhões
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Balanço Patrimonial 
(Valores R$ milhares) 

 

Demonstrações financeiras

Aegea Consolidado 31/12/2016 31/12/2015

ATIVO TOTAL 3.365.830        2.920.043        

Ativo Circulante 587.806            574.624           

Caixa e equivalentes de caixa 8.624              21.093            

Aplicações financeiras 245.718           276.206           

Contas a Receber de Clientes 279.358           183.450           

Estoques 6.994              10.198            

Ativo fiscal corrente 28.041             19.921            

Adiantamento a fornecedores 8.847              14.261            

Instrumentos financeiros derivativos ativos -                  20.954            

Outros Créditos 10.224             28.541            

Ativo Não Circulante 2.778.024        2.345.419        

Aplicações financeiras 55.678             98.484            

Contas a receber de clientes 49.163             38.721            

Ativo fiscal não corrente 22.798             14.495            

Contas correntes a receber de partes relacionadas 46.129             46.129            

Ativo fiscal diferido 82.734             49.809            

Instrumentos financeiros derivativos ativos -                  13.915            

Ativos de indenização 3.247              -                  

Outros créditos 35.885             18.624            

Investimentos 13.743             13.571            

Imobilizado 27.769             18.539            

Intangível 2.440.878        2.033.132        

PASSIVO TOTAL 3.365.830        2.920.043        

Passivo Circulante 460.367            523.585           

Fornecedores e empreiteiros 88.315             65.529            

Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 223.431           382.529           

Obrigações trabalhistas e sociais 52.154             30.505            

Obrigações fiscais 19.110             16.145            

Imposto de renda e contribuição social 1.956              6.013              

Parcelamento de impostos 2.054              1.466              

Obrigação de compra de ações 34.050             -                  

Instrumentos financeiros derivativos passivos 1.523              -                  

Dividendos a pagar e juros sobre capital próprio 25.445             306                 

Outras contas a pagar 12.329             21.092            

Passivo Não Circulante 1.811.834        1.431.712        

Fornecedores e empreiteiros 746                 -                  

Empréstimos, Financiamentos e Debêntures 1.549.699        1.218.701        

Contas correntes a pagar para partes relacionadas 110                 1.375              

Parcelamento de impostos 7.276              4.843              

Provisões para contingência 14.130             12.225            

Passivo fiscal diferido 131.129           121.241           

Instrumentos financeiros derivativos passivos 15.513             -                  

Outros impostos diferidos 4.598              -                  

Outras contas a pagar 88.633             73.327            

Patrimônio Líquido 1.042.988        922.622           

Capital Social 882.944           882.607           

Custo com emissão de novas ações (21.275)           (20.278)           

Reservas de capital 79.882             -                    

Ajuste de avaliação patrimonial (6.954)             -                       

Dividendo adicional proposto -                     36.454            

Reservas de lucros 108.391           23.839            

Participações de Acionistas Não Controladores 50.641              42.124             



 

 
 

Demonstração do Resultado  
(Valores R$ milhares) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aegea Consolidado 31/12/2016 31/12/2015

Receita bruta 1.574.457 1.222.358

Receita direta 1.127.042 914.476           

Receita de construção 447.415 307.882           

Deduções da receita bruta (134.625) (119.350)

Receita operacional líquida 1.439.832 1.103.008

Custos dos serviços prestados (831.981) (622.136)

Custos operacionais (384.566) (314.254)

Custos de Construção (447.415) (307.882)

Despesas Operacionais (251.391) (165.397)

Gerais e administrativas (238.615) (156.384)

Pesquisa e desenvolvimento (12.776) (9.013)

Resultado de equivalência patrimonial 148 1.129

Outras receitas e despesas operacionais líquidas (2.177) (2.315)

Resultado operacional 354.431 314.289

Receitas e despesas financeiras líquidas (172.002) (124.177)

Imposto de renda e contribuição social (79.300) (74.956)

Lucro líquido 103.129 115.156



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Relações com Investidores 

ri@aegea.com.br 

+55 11 3818-8150 

www.aegea.com.br/ri 
 

www.facebook.com/aegeasaneamento 

www.twitter.com/aegeasaneamento 

www.youtube.com/aegeasaneamento 

Aegea Saneamento e Participações S.A. 
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