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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB
CNPJ - 00.082.024/0001-37

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
DA ADMINISTRAÇÃO CAESB 2015

Senhores Acionistas,

A Diretoria Colegiada da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, no 
cumprimento das disposições legais e estatutárias, apresenta o Relatório da Administração, contemplando 
as ações mais e pressi as desen ol idas pela Companhia, no e erc cio ndo de  de de embro de 

A CAESB encerrou o ano com uma orça de trabalho composta por  empregados, distribu dos em 
sua estrutura organi acional e alinhados com a issão institucional de Desenvolver e implementar soluções 

e gestão em saneamento ambiental, contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento socioeconômico

o ano de , a CAESB obte e uma receita operacional de R , resultado do atendimento 
de uma clientela de ,  milhões de pessoas com ser iços de abastecimento de água e ,  milhões com 
ser iços de esgotamento sanitário, correspondendo a ,  e ,  da população do Distrito Federal

odo os esgotos coletados pela empresa são tratados em uma das  estações de tratamento

Em Águas Lindas de Goiás, o consórcio CAESB/SANEAGO atende com abastecimento de água 
 ligações, o ue corresponde a uma população de  mil habitantes, ou  da população urbana do 

munic pio  O sistema de esgotamento sanitário, incluindo a estação de tratamento de esgotos, encontra se em 
e ecução, com pre isão de conclusão para de embro de 

Outro ponto de grande rele ncia dentre as ações ue a Caesb em reali ando, está a relacionada ao 
aumento da sua capacidade de produção de água, mediante a implantação dos novos sistemas produtores, 
Corumbá, aranoá e Bananal, o primeiro em parceria com a SANEAGO – Empresa de Saneamento de Goiás
A obras do Sistema Corumbá encontram se em andamento, en uanto as obras do Sistema aranoá estão em 
ase nal de licitação  As obras do Sistema Bananal serão novamente licitadas em , após os devidos 

a ustes

A atuação da CAESB no Distrito Federal está respaldada no Contrato de Concessão / rmado 
com a ADASA – Agencia Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF, ue trata da e ploração 
do serviço de saneamento básico no do Distrito Federal  Firmado em , o contrato de concessão 
válido por  anos  Durante a vig ncia do contrato de concessão a ADASA editou Resoluções, ue de nem 
procedimentos a serem adotados pela empresa para a prestação dos serviços concedidos

A CAESB tem procurado atender as e ig ncias e orientações constantes nessas resoluções, e ponderado, 
com a ADASA, sobre a necessidade de ade uação de aspectos ue a Companhia entende estarem acarretando 
desdobramentos prejudiciais à concessão, defasados ou em desacordo com as mudanças decorrentes da 
própria evolução da prestação de serviços  Ao longo de , vários encontros entre reguladora e regulada 
possibilitaram a discussão das propostas e uma busca no alinhamento de entendimentos, ue deverão ser 
tradu idos em revisões no teor de algumas Resoluções bai adas pela ADASA

uanto às movimentações tarifárias, os signi cativos aumentos da tarifa de energia el trica associados 
à variação cambial, ambos muito superiores à in ação do per odo, impactaram diretamente nas despesas da 
empresa  Assim, em , a CAESB solicitou uma Revisão arifária E traordinária R E  para cobrir esta 
elevação de despesas não previstas na tarifa  A ADASA concedeu o reajuste de , , aplicado a partir de 

 de janeiro de 

Em paralelo, ao longo de , CAESB e ADASA trabalharam juntas para de nir os crit rios do seu 
segundo ciclo tarifário, desenvolvendo a metodologia de avaliação para a tarifa ue passará a valer a partir 
de junho de 

No ue se refere ao negócio da Companhia, em , foram reativadas várias ligações de água e esgotos 
ue haviam sido inativadas em decorr ncia de cobrança de d bitos com interrupção do fornecimento de água

A relação ligações ativas com o total das ligações evoluiu de ,  para ,

A CAESB disponibili a, aos seus clientes e à sociedade de maneira geral, vários canais para atendimento 
e obtenção de informações  Seja por meio do site www.caesb.df.gov.br, de seus escritórios de atendimento 
presencial, das instalações do Na ora, da Central de Relacionamento com o Cliente – , ou em chats via 
internet Caesb Online or interm dio desses canais os cidadãos dispõem de opções para obter  via 
de conta, informações gerais, relatar problemas, fa er reclamações, solicitar serviços, entre outros tipos de 
atendimento

Atendendo às evoluções tecnológicas, um novo canal de atendimento foi desenvolvido, em 
rata se do CAESB obile, um aplicativo para celular ue disponibili a  via de conta de água e informa 

va amentos e e travasamentos, devidamente georeferenciado, de modo a agili ar pronto atendimento de 
nossas e uipes de manutenção

A Central de Relacionamento com o Cliente, em , recebeu  mil ligações contra  mil ligações 
no ano anterior  O tempo de espera para o cliente para ser atendido foi redu ido signi cativamente, bem como 
a ta a de abandono de ligações ue caiu de ,  para ,

Ainda em  a Caesb disponibili ou a Carta de Serviços ao Cidadão, ue permite a ual uer cliente 
conhecer nossos serviços, possibilitando total transpar ncia ao cidadão  A Carta pode ser consultada em 

ual uer ponto de atendimento presencial ou no site

A pes uisa de satisfação dos clientes mostrou ue mais de  dos entrevistados estão satisfeitos com 
os serviços prestados pela empresa e mais de  declaram ue dentre os serviços p blicos oferecidos a 
população, os melhores são a ueles prestados pela Caesb

amb m as inserções negativas na m dia, a respeito dos serviços prestados pela CAESB redu iu de 
em  para apenas  em  Esforços vem sendo reali ados para ue este n mero sofra nova redução 
em

odas essas ações mostram os cuidados e a atenção ue a empresa vem tendo com seus clientes, 
buscando ade uar seus processos para melhor atender às necessidades da população do DF

A sustentabilidade de uma empresa de saneamento está intimamente associada a sua capacidade de 
medir com precisão, o volume de água retirado dos mananciais e entregue nas unidades de consumo  Em 

 a Caesb reali ou investimentos da ordem de R ,  milhões na renovação do seu par ue de hidr metros, 
com a de mais de  mil hidr metros  O programa de renovação de hidr metros será continuado ao longo 
de , uando novas a uisições serão reali adas

Em  o faturamento da empresa atingiu R ,  bilhões, para uma arrecadação R ,  bilhões, 
resultando em um acr scimo de ,  e de , , respectivamente, em comparação ao ano anterior erece 
desta ue o ndice de evasão de receita, ue caiu de , , em , para , , em , o ue possibilitou 
uma signi cativa recuperação de receita

A CAESB ao longo de  buscou regulari ar sua carteira de d bitos com fornecedores, ao tempo 
em ue concentrou esforços em redu ir sua e posição a empr stimos de curto pra o para nanciamento de 
capital de giro, contra dos at

Salienta se ainda a redução da argem Operacional de ,  para , , a redução da argem de 
Despesa com essoal róprio de ,  para , , a melhoria da argem EB DA de ,  para , ,
e a redução da d vida l uida/EB DA de ,  para , , o ue mostra os esforços da empresa na busca de sua 
sustentabilidade empresarial

Na busca pela e ci ncia e e cácia nos processos e gestão de pessoas, em , a estrutura 
organi acional da Companhia foi totalmente reavaliada, resultando na e tinção de  cargos gerenciais, 

 cargos comissionados e  cargos de apoio  A Diretoria Colegiada, em conson ncia com indicação do 
Conselho de Administração, estabeleceu ue a cessão de empregados somente seria autori ada com nus 
para o re uisitante, gerando uma redução de despesas da ordem de R  milhões por ano, al m do retorno 
de  empregados ao uadro da Caesb

No ano de , foram pagos R ,  milhões em horas e tras, contra R ,  milhões no e erc cio de 
ma redução de  ou R ,  milhões  Essa redução foi poss vel devido ao melhor controle nas 

autori ações e a e tinção do horário corrido de  horas

A CAESB iniciou em  a e ecução de rograma de Saneamento Ambiental com recursos 
de investimentos oriundos de contrato de nanciamento rmado com o Banco nteramericano de 
Desenvolvimento – B D  O valor total do rograma  de S , Du entos e oitenta e 
seis milhões, tre entos e de  mil dólares norte americanos , sendo S , Cento e setenta 
milhões, oitocentos e uarenta mil dólares norte americanos  provenientes do empr stimo junto ao B D
e S , Cento e uin e milhões, uatrocentos e setenta mil dólares norte americanos  de 
contrapartida local

O objetivo principal do rograma  renovar os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário existentes, por meio da melhoria e expansão da rede de água potável e de esgoto sanitário a 
condom nios e regiões perif ricas do DF, assim como o fortalecimento dos aspectos institucionais e de 
gestão empresarial  Os objetivos espec cos incluem  ampliação e recuperação de sistemas de abastecimento 
de água; ampliação e recuperação de sistemas de esgotamento sanitário; redução de perdas na produção, na
distribuição e no faturamento de água; redução do ndice de utili ação da capacidade de produção de água 
instalada; e fortalecimento de aspectos espec cos da governança corporativa da empresa

No exerc cio da sua responsabilidade social, o rojeto Gol nho já bene ciou direta e indiretamente 
mais de  mil pessoas, com investimento aproximado de R ,  milhões, no per odo de  a 
Neste exerc cio, atendeu  crianças, na faixa etária de  a  anos, em situação de vulnerabilidade social, 
moradoras das Regiões Administrativas de tapoã, aranoá e Ceil ndia

O rojeto Escalada, com um investimento da ordem de R  mil, por ano letivo, tem como objetivo 
oferecer oportunidade de escolari ação, da Alfabeti ação at  o Ensino dio , aos empregados e 
prestadores de serviços da Companhia isa não somente elevar a capacidade de abstração, observação, 
racioc nio lógico e re exão cr tica dos empregados e prestadores de serviços, como tamb m promover 
cidadania, melhoria da ualidade de vida e dos serviços prestados por esses à empresa e à comunidade

Esses resultados somente foram possíveis devido à união dos esforços de toda a empresa, com foco 
na sustentabilidade econ mica, social e ambiental da Companhia para a universali ação da prestação dos 
serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários à população do Distrito Federal

A Caesb encerrou o exercício de , certa de ue os pilares de crescimento sustentável e duradouros 
foram resgatados, e em nome da Diretoria desta Companhia, expresso meus agradecimentos aos empregados 
e colaboradores, aos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como aos acionistas, ue, com suas 
diferentes formas de participação, contribuíram para a con uista dos resultados a ui apresentados, obtendo 
reconhecimento dos diversos segmentos da sociedade

Maurício Luduvice
Presidente
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em reais)

/ / / /
Nota

Explicativa n
Ativo

Caixa e e uivalentes de caixa
Contas a receber de clientes 6 6
Esto ue
Outras contas a receber 6
Despesas antecipadas 6

Total do ativo circulante 509.943.746 382.383.244
Contas a receber de clientes 6 6
Outros valores a receber 6 6 6 6
mposto de renda e contribuição social 

diferidos
6

nvestimentos 6 6
ntangível 6
mobili ado 6

Total do ativo não circulante 2.207.435.039 2.094.181.828
Total do ativo        2.717.378.785            2.476.565.072
Passivo

Fornecedores e outras contas a pagar 6 6
Obrigações scais 6 6 66
Empr stimos e nanciamentos 6
Benefícios a empregados 6

Total do passivo circulante 517.255.253 528.251.136
Fornecedores e outras contas a pagar 6
Obrigações scais 6
Empr stimos e nanciamentos 6
mposto de renda e contribuição social 

diferidos
6

Provisões para riscos cíveis, scais e 
trabalhistas

6 6

Benefícios a empregados 6
Total do passivo não circulante 996.303.632 805.300.101

Capital social
Reserva de lucro
Ajuste de avaliação patrimonial 6

Total do patrimônio líquido 1.051.583.021 1.057.190.199
Adiantamento para aumento de capital 6 6 6

otal do patrim nio lí uido e adiantamento para 
aumento de capital
Total do passivo e do patrimônio líquido        2.717.378.785            2.476.565.072

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2015 E 2014 (Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Valores expressos em reais)

/ / / /
Nota Explicativa n°

Receita de Serviços de Água e Esgoto 6
Receitas de Construção
Receitas Lí uidas Operacionais 6 6 6
Custo dos serviços prestados 6 6
Custos de Construção
Total dos Custos 21 (839.549.804) (688.480.621)
Lucro bruto 6 6 6 6
Despesas comerciais e de vendas 6 6
Despesas administrativas e gerais 6
Resultado operacional 66
Despesa nanceira 6
Receita nanceira 6 6
Participação nos lucros de coligadas e 
controladas

6 6

66 6
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 
e participação
Programa de participação nos resultados
mposto de renda e contribuição social 6 6 6

Corrente 6
Provisão de RP
Diferido
Resultado líquido do exercício           10.011.631                 9.785.789

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Valores expressos em reais)

/ / / /

Resultado lí uido do período 6

Outros Resultados Abrangentes 6

         Ganhos / Perdas em remensurações de Planos de 
Benefícios De nidos

        Efeitos scais em Planos de Benefícios De nido

Resultado abrangente do período 6

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS / / / /

Lucro lí uido do exercício 6

Ajuste de avaliação patrimonial

Perdas estimadas em cr ditos de li uidação duvidosa – contas a receber 6 6 6

ariações monetárias e cambiais sobre contas a receber

Perdas estimadas em cr ditos de li uidação duvidosa – outras contas a 
receber

ariações monetárias sobre outros valores a receber 66

Perdas de cr ditos prescritos

Resultado da e uival ncia patrimonial 6 6

mposto de renda e contribuição social diferido

Depreciações e amorti ações 6 6

Resultado na baixa de ativos imobili ados e intangíveis

Doações e contribuições

uros e variações monetárias sobre empreiteiros, fornecedores e outras contas 
a pagar 6 6

uros sobre obrigações scais 6

uros e variações monetárias sobre benefícios a empregados 6 6 6

Provisão de RP  – Liminar munidade

Provisão de demandas judiciais 6

Provisão de Benefícios Previdenciários

ariações monetárias sobre demandas judiciais

uros e encargos sobre empr stimos e nanciamentos 6 6 6

ariações monetárias e cambiais sobre empr stimos e nanciamentos 6

Caixa gerado nas operações 6

Contas a receber de clientes 6 66
Esto ues 6 6 6
Outras contas a receber 66 6 6
Despesas antecipadas
Outros valores a receber 6

6
Fornecedores e outras contas a pagar 6
Pagamento de juros sobre empr stimos e nanciamentos 6
Obrigações scais
Benefícios a empregados 66 6 6

6
Caixa lí uido gerado pelas atividades operacionais 66 666
FL O DE CA A DAS A DADES DE N ES EN OS
Adições em investimentos
Adições lí uidas em intangível e imobili ado 6
Caixa lí uido consumido pelas atividades de investimentos
FL O DE CA A DAS A DADES DE F NANC A EN OS
Captações de empr stimos e nanciamentos 6 6 6 6 6
Amorti ações de empr stimos e nanciamentos 6 6
Caixa lí uido gerado pelas atividades de nanciamentos 6 6
A EN O RED O  DE CA A E E ALEN ES DE CA A 6
Saldo inicial de caixa e e uivalentes de caixa 6 6
Saldo nal de caixa e e uivalentes de caixa 6
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Capital subscrito e 
integrali ado

Reserva
estatutária Reserva legal

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial

Lucro ou 
prejuí o

acumulado
otal patrim nio

lí uido
Adiantamento para futuro 

aumentam de capital

otal do patrim nio lí uido
e adiantamentos para futuro 

aumento de capital

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 6 6

Constituição de reserva estatutária

Adiantamentos para futuro aumento de capital

Constituição de reserva legal

Ajuste de avaliação patrimonial

Prejuí os Acumulados 6 6 6

Resultado do exercício

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 66 6 6 6

Constituição de reserva estatutária

Adiantamentos para futuro aumento de capital 66 66

Constituição de reserva legal

Ajuste de avaliação patrimonial 6 6 6

Prejuí os Acumulados

Resultado do exercício 6 6 6

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015            927.279.884           128.691.358        11.766.855     (16.155.074)                         -      1.051.583.021                     152.236.879                     1.203.819.900

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DOS ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE 
CAPITAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Valores expressos em reais)

NOTAS EXPLICATIVAS QUE INTEGRAM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, denominada Caesb , Controladora

ou Companhia  foi criada pelo Decreto Lei n , de  de abril de 6 , com a denominação social de 
Companhia de Água e Esgotos de Brasília – Caesb  Por meio da Lei n 6, de 6 de julho de , a Caesb 
passou a ser denominada Companhia de Saneamento do Distrito Federal e teve ampliado o seu mercado no ue
di  respeito à diversi cação de produtos, podendo atuar em todo território nacional  Em  de janeiro de ,
a Lei n  mudou sua denominação para Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb, 
ampliando a área de atuação da empresa para outros países, bem como incluindo, em suas compet ncias, a 
possibilidade de prestar serviços na área de resíduos sólidos

Em  de fevereiro de 6, foi rmado o Contrato de Concessão n / 6 com a Ag ncia Reguladora 
de Águas e Saneamento do Distrito Federal, denominada ADASA , para a exploração do serviço p blico de 
saneamento básico com vig ncia at  de maio de , consoante ao ue estabelece a Lei do Distrito Federal 
n , de  de abril de 

Em  de de embro de , foi assinado o ermo Aditivo ao Contrato de Concessão n / 6 ADASA,
ue alterou a data  Revisão arifária Periódica para junho de 6, bem como o período de refer ncia da 

revisão, passando a contemplar o período de março de  at  de embro de 
A Caesb  uma sociedade de economia mista, regida pela Lei das Sociedades An nimas, controlada 

pelo Governo do Distrito Federal, denominado GDF  Seu negócio  soluções e gestão em saneamento 
ambiental  Podendo desenvolver atividades nos diferentes campos de saneamento, em uais uer de seus 
processos, com vistas à exploração econ mica, planejando, projetando, executando, ampliando, remodelando, 
administrando, operando e mantendo os sistemas de abastecimento de água, de coleta, tratamento e disposição 

nal de esgotos sanitários  Buscando sempre como missão desenvolver e implementar soluções e gestão em 
saneamento ambiental, contribuindo para a sa de p blica, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento 
socioecon mico

 Para o suprimento de água à população do Distrito Federal, a Caesb opera  unidades, dentre as uais se 
encontram instalações de captações super ciais e subterr neas , estações elevatórias de água bruta e tratada ,
reservatórios apoiados e elevados , unidades de tratamento estações de tratamento de água, unidades de 
cloração de poços e unidades de tratamento simpli cado  e dois Centro de Controle Operacional do Sistema 
Produtor de Água – COS/Cecop, al m de  adutoras de água bruta e tratada

Para a coleta e tratamento do esgoto sanitário da população do Distrito Federal, a Caesb opera, 
atualmente, 6 m de redes e  Estações de ratamento de Esgotos E E s

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações nanceiras foram elaboradas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, 

com os Pronunciamentos, nterpretações e Orientações emitidas pelo Comit  de Pronunciamentos Contábeis 
CPC , após aprovação do Conselho Federal de Contabilidade CFC

A elaboração das demonstrações nanceiras em conformidade com os CPCs exige a utili ação de 
determinadas estimativas contábeis essenciais  Re uer, tamb m, ue a Administração da Companhia julgue da 
maneira apropriada a aplicação das políticas contábeis  Os principais julgamentos e estimativas signi cativos,
utili ados para a elaboração das demonstrações nanceiras e os seus efeitos, estão apresentados na nota 
explicativa n

A emissão das demonstrações nanceiras foi aprovada pela Administração, representada pela Diretoria 
Colegiada da Companhia em  de março de 6, e foram aprovadas pelo Conselho de Administração da 
Companhia em  de março de 6

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo

 BASE DE ENS RA O
As demonstrações foram preparadas segundo a convenção do custo histórico, com exceção dos instrumentos 

nanceiros mensurados pelo valor justo e do ativo atuarial de benefício de nido ue  reconhecido como o total 
lí uido dos ativos dos planos, acrescido do custo de serviço passado não reconhecido e de perdas atuariais não 
reconhecidas, dedu ido dos ganhos atuariais não reconhecidos e do valor presente da obrigação do benefício 
de nido

OEDA F NC ONAL E OEDA DE APRESEN A O
Estas demonstrações estão apresentadas em Reais, ue  a moeda funcional da Companhia odas as informações 

nanceiras apresentadas em Real foram arredondadas para a unidade mais próxima, exceto uando indicado de outra 
forma

OEDAS E CON ERS O E OEDA ES RANGE RA
As operações reali adas em uma moeda diferente da moeda do ambiente econ mico em ue opera são 

inicialmente registradas em moeda funcional, à taxa de c mbio na data da transação  Passivos em moeda 
estrangeira são convertidos à taxa cambial em vigor à data do balanço patrimonial e todas as diferenças 
cambiais no decorrer do exercício são registradas na demonstração do resultado como variação cambial, 
salvo as referentes à nanciamentos vinculados às obras, as uais são incorporadas aos valores desses ativos, 
conforme nota explicativa n

 CA A E E ALEN ES DE CA A
Caixa e e uivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários à vista e outros investimentos 

de curto pra o de alta li uide , com vencimento igual ou inferior a  dias  Esses recursos possuem risco 
insigni cante de mudança de valor e são utili ados para gerenciamento de compromissos de curto pra o

 CON AS A RECEBER DE CL EN ES E PERDAS ES ADAS E  CR D OS DE 
L DA O D DOSA

As contas a receber de clientes são mensuradas pelo valor justo, dedu idas da provisão de perdas estimadas 
em cr ditos de li uidação duvidosa, e correspondem aos serviços medidos, estando faturados ou estimados, 
pendentes de recebimento  São classi cadas no ativo circulante, exceto uando o pra o de vencimento for 
superior a um ano, classi cando se então como ativo não circulante

A Companhia constitui provisão para os cr ditos de li uidação duvidosa com base em avaliação das m dias
históricas de perdas, vide nota explicativa n  A Administração considera a provisão como su ciente para 
cobrir possíveis perdas e não espera incorrer em perdas adicionais signi cativas

6  ES O ES
Os esto ues de materiais para consumo, necessários à manutenção e construção dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotos, são mensurados pelo custo m dio ponderado e classi cados no ativo 
circulante  O custo inclui todos os gastos de a uisição e outros, incorridos para colocar os materiais em seu 
local nal de arma enamento e em condição de consumo

R B A O D FER DA
Os ativos e passivos scais diferidos são reconhecidos sobre diferenças temporárias entre as bases scais

de ativos e passivos, e seus valores contábeis nas demonstrações nanceiras  O reconhecimento desses ativos 
está restrito às ocasiões em ue seja provável ue o lucro tributável estará disponível para ue esse diferimento 
possa ser utili ado  Estes são registrados no ativo não circulante

O valor desses ativos e passivos  determinado com base nas alí uotas scais promulgadas at  a data da 
publicação das demonstrações nanceiras, pois  esperado ue essas sejam aplicáveis uando os ativos scais
diferidos forem recuperados e os passivos recolhidos

Os ativos scais diferidos são compensados uando a Companhia possui um direito legalmente exe uível
de compensar passivos scais correntes com ativos scais diferidos relacionados a esses

Os passivos scais diferidos são reali ados uando a Companhia possui uma obrigação legalmente 
imputável de complementar passivos scais correntes com passivos scais diferidos relacionados a esses
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N ES EN OS
Os investimentos em coligadas, controladas ou com in u ncia signi cativa são avaliados pelo m todo de 

e uival ncia patrimonial, dedu idos das perdas estimadas em decorr ncia de descontinuidade do negócio, caso 
existam

OB L ADO
Os bens registrados no imobili ado são os ue não possuem vinculação com a concessão de serviço 

p blico, sendo compostos pelos bens de uso geral da Companhia  Esses bens estão apresentados pelo custo 
histórico de a uisição e/ou construção, corrigido monetariamente at  de de embro de , dedu idos da 
respectiva depreciação acumulada

Os custos subse uentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, 
somente uando forem prováveis ue uam benefícios econ micos futuros associados ao item  O valor contábil 
dos bens  baixado antes do nal da vida til uando esses são leiloados, ressarcidos pelos gestores por motivo 
extravio e ressarcidos pela seguradora por motivo de roubo odos os outros reparos e manutenções são lançados 
em contrapartida ao resultado do exercício, uando incorridos

O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à a uisição dos itens, bem como os juros sobre 
nanciamentos incorridos na a uisição e ou construção at  a data de entrada do bem em operação  Os encargos 
nanceiros capitali ados são depreciados considerando os mesmos crit rios e vida til determinados para o item 

do imobili ado aos uais foram incorporados
A depreciação do ativo imobili ado foi reali ada pelas taxas de vida teis econ micas calculadas por 

empresa especiali ada contratada para tal nalidade, as uais são revisadas anualmente por comissão interna
Os terrenos não são depreciados

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobili ado, apurados pela diferença entre os recursos 
advindos da alienação e o valor contábil do imobili ado, são reconhecidos no resultado em outras receitas e 
despesas lí uidas, apresentado na DRE no grupo de despesas administrativas e gerais, conforme nota explicativa 
n

Atualmente são utili adas as seguintes taxas de depreciação

Nature a
Taxa de 

Depreciação

Computador, perif ricos e outros componentes eletr nicos; e uipamento de transporte ,

E uipamento de assist ncia m dica; e uipamento de laboratório; e uipamento de segurança; 
e uipamentos e implementos agrícolas; e uipamento eletromec nico; e uipamento de tratamento; 
ferramenta e ferramental; instrumento de medição e precisão; material cinematográ co; e uipamento
de automação e telemetria

,

Aparelho de som áudio e comunicação; aparelho utensílio dom stico e refrigeração; biblioteca e 
mapoteca; e uipamento de desenho; móveis e utensílios de escritório ,

E uipamento de o cina; má uinas, tratores e similares 6,6

E uipamento de arma enamento de gases; e uipamento para arma enamento de lí uidos ,

Edi cação ,6

Terreno

 CAP TAL A O DE ROS E ENCARGOS F NANCE ROS
Conforme previsão da CPC  e do CPC , os juros, atuali ações monetárias e variações cambiais 

relacionados a nanciamentos utili ados para custear obras relacionadas ao sistema de água e esgoto, são 
diretamente atribuídos ao custo destes, en uanto as obras estiverem em andamento  Essa capitali ação
amorti ada pelo mesmo pra o de vida til determinado para o intangível ao ual foi incorporado

NTANG EL
O ntangível  representado pelos ativos vinculados à concessão, o uais são divididos em sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário  Os valores desses ativos são representados pelo custo histórico 
de a uisição e/ou construção, corrigido monetariamente at  de de embro de , incluindo os juros 
capitali ados durante o período de construção, uando aplicável, dedu ido da respectiva amorti ação acumulada
Os ativos intangíveis t m a sua amorti ação iniciada uando da sua disponibili ação para uso, em seu local e 
na condição necessária para ue seja capa  de operar da forma pretendida pela Companhia e  cessada uando
esses ativos tiverem sido totalmente consumidos ou baixados  A amorti ação dos bens ue compõem o ativo 
intangível foi reali ada pelas taxas de vida teis econ micas calculadas por empresa especiali ada contratada 
para tal nalidade, as uais são revistas anualmente por comissão interna

A Lei /  indica ue os serviços p blicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econ mico
nanceira assegurada, sempre ue possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços, sendo 

preferencialmente na forma de tarifas e outros preços p blicos, ue poderão ser estabelecidos para cada um dos 
serviços ou para ambos conjuntamente

Os investimentos efetuados e não recuperados por meio da prestação de serviços, no pra o do contrato, 
deverão ser indeni ados pelo poder concedente por meio de caixa ou e uivalentes de caixa ou ainda, em geral, 
com a prorrogação do contrato  Estes investimentos são amorti ados pela vida til do ativo

Tendo em vista ue o acionista majoritário e controlador dos demais acionistas da Companhia  o próprio 
GDF e ue o contrato de concessão rmado com a Ag ncia Reguladora do Distrito Federal, não há expectativa 
de não renovação do contrato de concessão, e, portanto, não há perspectiva de ue os investimentos não 
recuperados sejam reavidos por meio de disponibili ação de caixa ou e uivalente de caixa, assim todos os 
valores são apresentados como ativos intangíveis

Atualmente são utili adas as seguintes taxas de amorti ação

Nature a Taxa de Depreciação

idr metro; instalação; e uipamento de automação e telemetria ,

E uipamentos; poço; instalações el tricas ,

Lagoa; ligação predial; tomada de água; tubulações em geral ,

Construção civil; barragem ,6

 PASS OS F NANCE ROS
Os principais passivos nanceiros reconhecidos pela Companhia são as contas a pagar a fornecedores, 

benefícios a empregados, empr stimos e nanciamentos e outras contas a pagar
Os compromissos a fornecedores e outras contas a pagar t m vencimento m dio de trinta  dias, e seu 

registro corresponde ao valor justo da obrigação
Os empr stimos e nanciamentos bancários são inicialmente reconhecidos a valor justo, lí uido do 

custo das transações incorridas, e subse uentemente mensurados ao custo amorti ado  Os empr stimos e 
nanciamentos são classi cados entre circulante e não circulante em ra ão do direito incondicional de diferir 

a li uidação do passivo por um ano após a data do balanço, ou seja, são classi cados como circulante caso o 
período de li uidação seja inferior a  meses e como não circulante uando superior  As despesas de juros são 
reconhecidas nos resultados nanceiros lí uidos pelo m todo da taxa de juros efetiva

 PRO S ES PARA DE ANDAS D C A S
As provisões para demandas judiciais são reconhecidas uando a Companhia possui uma obrigação presente 

discutida em juí o, como resultado de eventos passados, possuindo uma possibilidade provável de saída de recursos 
para li uidar a obrigação, conforme crit rios estabelecidos pelo CPC  – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes

 BENEF C OS A E PREGADOS
a  Plano de previd ncia privada
As obrigações por benefícios de nidos foram calculadas por atuário independente, contratado por meio 

de licitação, utili ando o m todo de cr dito unitário projetado ue observa cada período de serviço como a 
origem de uma unidade adicional do direito ao benefício e mensura cada plano separadamente para constituir 
a obrigação nal  As obrigações previdenciárias lí uidas, relacionadas aos planos  e , estão representadas 
pelo valor presente da obrigação na data do balanço, menos o valor justo dos ativos do plano, conforme nota 
explicativa n

b  Benefícios de curto pra o a empregados
Obrigações de benefícios de curto pra o a empregados são mensuradas em uma base não descontada 

pelo valor esperado a ser pago e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado, 
correspondem aos salários a pagar e as obrigações e provisões de f rias e licença pr mio, conforme nota 
explicativa n

c  Participação nos resultados
A Companhia provisiona a participação de empregados no resultado de acordo com o regime de compet ncia,

sendo essa obrigação advinda de Acordo Coletivo de Trabalho   A PPR considera a distribuição de uarenta
por cento do resultado do exercício antes dos tributos e participações, limitado a uma folha e meia m dia
de remuneração mensal  A distribuição será proporcional ao atendimento de metas operacionais e nanceiras
divulgadas aos seus colaboradores  En uanto não houver de nição das metas descritas, serão adotadas as metas 
do Acordo de elhoria de Desempenho – A D, de nidas junto ao inist rio das Cidades  Tais valores são 
registrados nas rubricas participação sobre lucros a pagar aos empregados, no passivo circulante, e participação 
nos lucros e resultados de empregados, no resultado

d  Programa de demissão voluntária
Os benefícios de t rmino de vínculo empregatício foram reconhecidos como despesa uando a Companhia 

estava efetivamente comprometida mediante acordo rmado e homologado para rescindir o vínculo empregatício 
antes da data de aposentadoria normal, mediante a oferta de benefícios visando estimular a demissão voluntária

O valor acordado será atuali ado anualmente pelo NPC acumulado dos ltimos  meses, publicados pelo 
BGE não sendo permitida a aplicação de eventuais índices negativos  O saldo devedor tamb m sofre alteração 
uando do aumento do valor patronal do plano de sa de

 CAP TAL SOC AL
O capital social  representado por ações ordinárias nominativas, sem valor nominal
Os repasses reali ados pelos acionistas vinculados a projetos de investimentos são classi cados como 

adiantamento para futuro aumento de capital, pois não possuem nature a devolutiva e após a aprovação pelos 
acionistas, na Assembleia Geral Ordinária, passam a integrar o Capital Social

6  TR B TA O CORRENTE
O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base no lucro tributável  As alí uotas

aplicadas em relação ao mposto de Renda Pessoa urídica RP  foram de  sobre o total do lucro tributável, 
acrescido do adicional de  sobre o lucro tributável ue exceda ao valor expresso em lei  Para a contribuição 
social, foi utili ada a alí uota de 

A Companhia avalia periodicamente a posição assumida em suas declarações, uando aplicável  As 
obrigações são registradas com base nos valores ue serão pagos às autoridades scais

 TR B TOS SOBRE AS ENDAS
As receitas de vendas e serviços estão sujeitas à incid ncia dos seguintes tributos e respectivas alí uotas,

conforme apresentado

Tributos Alí uotas

P S/PASEP – Programa de formação do patrim nio do servidor p blico ,6

COF NS – Contribuição para nanciamento para seguridade social ,6

A demonstração do resultado  apresentada lí uida dessas deduções  Esses tributos são apresentados como 
deduções da receita pelos seus valores brutos, não dedu idos dos cr ditos decorrentes da não cumulatividade

 D DENDOS
Conforme artigo  do Estatuto Social Consolidado , os dividendos não serão distribuídos ao Distrito 

Federal ou a entidades estatais, assim o lucro  integralmente destinado as reservas, sendo  à reserva legal 
e o restante à reserva estatutária  A reserva estatutária, após a aprovação pelos acionistas, na Assembleia Geral 
Ordinária,  totalmente integrali ada ao Capital Social da Companhia

 RECE TA E DESPESA F NANCE RA
As receitas nanceiras são representadas, principalmente, por juros, atuali ações monetárias e ganhos 

cambiais, resultantes de aplicação nanceira, contas a receber e valores depositados em juí o
As despesas nanceiras referem se a juros, atuali ações monetárias e perdas cambiais decorrentes de 

empr stimos, nanciamentos e parcelamento de obrigações
O registro  feito por meio do m todo de taxa efetiva de juros
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 NEG C OS E  CON NTO
A Companhia utili a o m todo de consolidação proporcional para reconhecimento dos direitos e obrigações 

referentes aos negócios em conjunto, em ra ão do compartilhamento do controle pelas consorciadas  Dessa 
forma, a CAESB registra sua participação proporcional e uivalente a , sobre os ativos, passivos, receitas 
e despesas do Consórcio de Águas Lindas e do Consócio Corumbá, conforme de nição de operações em 
conjunto, estabelecida no CPC R

3. PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
 EST AT AS E LGA ENTOS CONTÁBE S

As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados com base na experi ncia histórica, incluindo 
as expectativas dos eventos futuros os uais são ponderadas de acordo com as circunst ncias  No futuro, os 
acontecimentos reais podem diferir dessas estimativas e premissas  Os principais assuntos sujeitos a estimativas 
e julgamentos estão descritos abaixo

 PERDAS EST ADAS E  CR D TOS DE L DA O D DOSA
A Companhia registra as perdas estimadas em cr ditos de li uidação duvidosa em valor considerado 

su ciente pela Administração para cobrir as perdas prováveis, com base na análise das contas a receber de 
clientes e outras contas a receber, de acordo com a política contábil estabelecida na nota explicativa n  6

A metodologia para determinar tal provisão exige estimativas signi cativas, considerando uma variedade 
de fatores, entre eles a avaliação do histórico de perdas, prescrição e vencimento da carteira de contas a receber
Ainda ue a Companhia acredite ue as estimativas utili adas são ra oáveis, os resultados reais podem divergir

DA T L DOS AT OS OB L ADOS E NTANG E S
Os ativos imobili ados e intangíveis são depreciados e amorti ados pelo m todo linear de acordo com a vida 

econ mica estimada por meio de trabalho t cnico de empresa especiali ada contratada para essa nalidade  O 
laudo t cnico foi revisado por comissão interna, a ual concluiu ue não ocorreram novos fatos ue justi uem 
alterações na vida til utili ada, recomendando, dessa forma, a manutenção da vida til e taxas de depreciação 
atualmente utili adas

PA R ENT  DE AT OS DE DA T L LONGA
At  o exercício de  foi feito o cálculo do valor em uso dos ativos  Contudo, em  foram concluídos os 

trabalhos reali ados pela empresa especiali ada em avaliação patrimonial contratada, ue emitiu laudo conclusivo 
sobre o valor justo dos ativos da Companhia  O valor justo dos ativos, apurado pela empresa contratada e apresentado 
por meio de laudo, respaldou o valor dos nossos ativos, sendo assim, não foi necessário constituir provisão para 
impairment”

Em atendimento a Lei n 6 /  e ao CPC , a Companhia, no exercício de , constituiu comissão 
interna, composta por empregados com reconhecida compet ncia em suas áreas de atuação, para avaliar se 
há alguma indicação de ue os ativos da Caesb possam ter sofrido desvalori ação no período, bem como se 
ocorreram novos fatos, evid ncias, inovações tecnológicas, mudanças de paradigmas e renovação signi cativa
ue justi uem alterações no valor recuperável dos ativos, a m de solicitar ou não novas avaliações

O estudo t cnico concluiu ue o Ativo mobili ado e ntangível em operação, gerando uxo de caixa, são 
plenamente recuperáveis, não sendo necessário constituir provisão para redução ao valor recuperável

 PRO S ES PARA DE ANDAS D C A S
A Companhia reconhece como provisões para demandas judiciais, as ações classi cadas como de risco 

de perda provável  e cujo valor possa ser estimado, sendo os encargos/custas reconhecidos no resultado  A 
constituição das provisões tem como base o valor de causa das ações, em sua maioria  A Companhia está 
aprimorando seus controles para fa er julgamentos signi cativos baseando se em fatos passados, a respeito de 
eventos futuros

A Administração criou norma visando a melhoria da mensuração do risco das ações, e está em análise 
a metodologia de estimativa do valor provável de reali ação  As alterações dessas estimativas podem afetar 
materialmente o resultado das operações

Em relação aos julgamentos reali ados, as perdas reais a serem reali adas em períodos futuros podem 
diferir das estimativas atuais

 BENEF C OS DE PLANOS DE PENS O
O valor presente das obrigações previdenciárias  determinado de acordo o ue previsto no CPC R  – 

Benefícios a Empregados, a ual  apurado por meio de análises t cnicas de empresa especiali ada contratada, 
utili ando uma s rie de premissas e metodologia discriminadas na nota explicativa n uais uer mudanças 
nessas premissas em função de alterações nas condições econ micas e de mercado, aumento e diminuição nos 
salários e custos m dicos, aumento ou diminuição nos índices de rotatividade ou na expectativa de vida dos 
participantes, podem causar impactos relevantes das obrigações previdenciárias

6 POSTO DE RENDA
Dada a vasta legislação tributária vigente, bem como sua elevada complexidade, a apuração dos tributos 

possui interpretações signi cativas, ou seja, o reconhecimento do passivo scal baseia se em estimativas e 
premissas

Conse uentemente, os passivos scais são reconhecidos acreditando se ue as premissas adotadas estejam 
em conformidade com a legislação vigente e ue as informações incluídas nas declarações scais respaldem e 
re itam os tributos reconhecidos, provisionados e recolhidos

Existem incerte as uanto ao passivo scal reconhecido em decorr ncia de eventos futuros não previsíveis, 
bem como, em virtude de grande parte da carga tributária estar sujeita ao lançamento por homologação, ou seja, 
avaliações futuras efetuadas pelas autoridades scais podem vir a in uenciar o valor dos tributos já apurados 
em decorr ncia de diverg ncias interpretativas, bem como de mudanças das premissas adotadas  A ocorr ncia de 
ambas as situações poderia exigir ajustes futuros no resultado da Companhia e, por conseguinte, dos tributos já 
registrados

 NO AS NOR AS E NTERPRETA ES A NDA N O ADOTADAS
ma s rie de novas normas, alterações de normas e interpretações já estão permitidas para exercícios iniciados 

após  de janeiro de , mas não foram adotadas na preparação destas demonstrações nanceiras  A uelas ue podem 
ser relevantes para a Companhia estão mencionadas abaixo  A Companhia não planeja adotar estas normas de forma 
antecipada

IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros)
A FRS , publicada em julho de , substitui as orientações existentes na AS Financial Instruments: Recognition 

and Measurement (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração)  A FRS  inclui orientação revista sobre 

a classi cação e mensuração de instrumentos nanceiros, incluindo um novo modelo de perda esperada de cr dito para o 
cálculo da redução ao valor recuperável de ativos nanceiros, e novos re uisitos sobre a contabili ação de hedge  A norma 
mant m as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos nanceiros da AS

A FRS  efetiva para exercícios iniciados em ou após  de janeiro de , com adoção antecipada permitida
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (Receita de Contratos com Clientes)

A FRS  exige ue uma entidade reconheça o montante da receita re etindo a contraprestação ue elas esperam 
receber em troca do controle desses bens ou serviços  A nova norma vai substituir a maior parte da orientação detalhada 
sobre o reconhecimento de receita ue existe atualmente em FRS e S  GAAP uando a nova norma for adotada  A nova 
norma  aplicavel a partir de ou após  de janeiro de , com adoção antecipada permitida pela FRS  A norma poderá 
ser adotada de forma retrospectiva, utili ando uma abordagem de efeitos cumulativos  A Companhia está avaliando os 
efeitos ue o FRS  vai ter nas demonstrações nanceiras e nas suas divulgações  A Companhia ainda não escolheu o 
m todo de transição para a nova norma nem determinou os efeitos da nova norma nos relatórios nanceiros atuais

4. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO
A CAESB possui contas a receber de clientes e outras contas a receber, depósitos à vista e e uivalentes de 

caixa ue resultam diretamente de suas operações
Os principais passivos nanceiros referem se a empr stimos e nanciamentos, ue objetivam, 

primordialmente, a captação de recursos para subsidiar as operações da Companhia
A CAESB está exposta a risco de mercado, risco de cr dito e risco de li uide  Com o intuito de minimi á

los, a Companhia adota políticas e procedimentos ue visam identi cá los, avaliá los e gerenciá los
 R SCO DE ERCADO

Ocorre uando o valor justo dos uxos de caixa futuros de instrumentos nanceiros utua devido às 
variações nos preços de mercado  Estes englobam dois tipos  risco de taxa de juros e risco cambial

nstrumentos nanceiros afetados pelo risco de mercado incluem empr stimos e nanciamentos a pagar, 
depósitos à vista e outros instrumentos disponíveis para venda

 Risco de taxa de juros e in ação
Ocorre uando o valor justo dos uxos de caixa futuros de instrumentos nanceiros utua devido às 

variações nas taxas de juros de mercado  Relaciona se com a possibilidade de um movimento desfavorável nas 
taxas de juros, ue ocasionaria um aumento nas despesas nanceiras, em decorr ncia das posições passivas dos 
contratos atrelados a taxas de juros utuantes

A exposição ao risco de mercado está, primordialmente, vinculada a obrigações de longo pra o passíveis de 
variações nas taxas de juros e índices de atuali ação monetária

Simulações de diversos cenários, tais como, re nanciamentos, renovações de posições existentes, trocas de 
dívidas e nanciamentos são utili adas para de nir novas contratações ou renegociar as já existentes

Em  de de embro de , os passivos relativos a empr stimos, nanciamentos e outras contas a pagar 
totali am R , sendo no circulante R  e no não circulante R  6 , captados a 
taxas variáveis de juros e índices de atuali ação monetária TR, CD , Dólar Americano, GP , NPC e SEL C

ndice de indexação 31/12/2015 31/12/2014

Taxa de Refer ncia TR 6 6 6

Certi cados de Depósitos nterbancários CD 6 66

Dólar Americano 6 6

ndice Geral de Preços de ercado GP

ndice Nacional de Preços ao Consumidor NPC 6 6

Sistema Especial de Li uidação e Custódia Selic

Dívida com a Secretaria de Obras do Distrito Federal não está atrelada a 
índices de indexação 6 6

Total       884.833.813    837.013.321

A falta de correlação direta entre os índices de atuali ação monetária de seus passivos e das contas a receber 
tamb m representa um risco para a Companhia, uma ve ue os reajustes de tarifa de fornecimento de água e 
esgotamento sanitário não necessariamente acompanham os aumentos das taxas de juros ue afetam as dívidas

A Assessoria de oderni ação – PR , de acordo com o Contrato de Concessão n / 6, acompanha 
anualmente junto a Ag ncia Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal – ADASA as ações 
de reajustamento da tarifa, ue visam à recuperação das perdas com a in ação  A cada uatro anos, essa mesma 
Ag ncia Reguladora reali a a revisão tarifária, com o intuito de identi car os investimentos reali ados, calcular 
sua remuneração e ajustar os cálculos dos custos operacionais

 Risco cambial
Ocorre uando o saldo devedor utua em decorr ncia das variações nas taxas de c mbio
A CAESB está exposta a este risco nas operações de nanciamento com o B D, ue, at  de abril de ,

adotava um sistema de cesta de moedas  No entanto, tal sistema foi dolari ado em  de maio de , fa endo
a conversão da antiga unidade de refer ncia da dívida AC  para o dólar americano

Essas operações em moeda estrangeira são destinadas a obras especí cas de melhoria, revitali ação e 
ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário  O Contrato 
n /OC BR foi celebrado entre o Banco nteramericano de Desenvolvimento  B D e o Governo do Distrito 
Federal – GDF

O GDF, por interm dio do Contrato n /  – SO/SEFP/DF, repassou parte dos recursos e das 
obrigações assumidas à CAESB e a outros órgãos do governo local

 cláusula constante dos contratos uanto aos riscos cambiais ue o modo adotado pelo B D para e uilíbrio
do seu sistema de cesta de moedas, será compartilhado pelo Distrito Federal e pelas Co executoras na proporção 
e uivalente às liberações dos recursos à conta dos Contratos

Os passivos nanceiros expostos ao risco cambial totali am

/ / / /

Passivo circulante 6 6 66

Passivo não circulante 6

Total              187.605.620               120.187.149
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A Companhia não mant m operações de hedge  ou s ap  com a nalidade de proteger se do referido risco
A análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto das mudanças nas variáveis de mercado 

sobre os instrumentos nanceiros da Companhia, considerando se todos os demais indicadores de mercado 
constantes  Tais valores, uando de sua li uidação, poderão ser diferentes dos demonstrados, devido às 
estimativas utili adas no seu processo de elaboração

A análise da dívida com o B D reali ou se com a projeção do saldo devedor, convertido a valor de mercado 
Cenário , com apreciação de Cenário  e Cenário

No uadro abaixo, o contrato com o B D foi projetado at  o vencimento nal em moeda de origem, 
utili ando as taxas de juros contratadas, sendo descontados a alor Presente Lí uido, utili ando a taxa Libor
em  de janeiro de 6  Os valores obtidos foram convertidos em Reais à taxa de c mbio PTA  – Bacen  de 

 de de embro de Cenário  Para os cenários  e  foram considerados os aumentos de  e ,
respectivamente, na taxa de c mbio

Risco Cenário Cenário Cenário

B D      Alta do US$                   147.974.449          184.968.061                 221.961.673

 R SCO DE CR D TO
 o risco da contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento nanceiro

ou contrato com o cliente, ue acarretaria prejuí o nanceiro  A Companhia está exposta ao risco de cr dito em 
suas atividades operacionais, depósitos em bancos e outros instrumentos nanceiros

A Companhia tem estes riscos minimi ados em decorr ncia da pulveri ação de seus clientes e da 
diversi cação de seus agentes arrecadadores, sendo estes ltimos avaliados pelo seu rating  de mercado

 Recebíveis
O risco de cr dito do cliente está sujeito aos procedimentos, aos controles e às políticas estabelecidos pela 

Companhia, ue possui autonomia para reali ar cobranças administrativas e judiciais em caso de inadimpl ncia
Parte substancial das vendas  pulveri ada entre um grande n mero de clientes segmentados nas categorias 

de consumo  residencial normal, residencial popular, tarifa irrigação, comercial, p blica e industrial, o ue
minimi a o risco de cr dito, al m de procedimentos de controle

Os cr ditos de li uidação duvidosa estão ade uadamente suportados pelas provisões ue fa em frente a 
eventuais perdas em sua reali ação, conforme descritas na nota explicativa  n  6

nstrumentos nanceiros e depósitos em dinheiro
O risco está relacionado à possibilidade de computar perdas derivadas da di culdade de resgate das 

aplicações nanceiras de curto pra o, em ra ão de eventual insolv ncia das contrapartes  A Companhia minimi a
estes riscos mantendo operações apenas com instituições nanceiras de reconhecida solide  no mercado

Os agentes nanceiros são diversi cados devido às características das operações da Companhia e esses são 
avaliados pelo seu rating  de mercado.

Rating´s(*) 31/12/2015 31/12/2014

oeda em esp cie
BRB, Bancoob/Cecredif AA
BB, ta , Santander/Banespa, Bradesco, CEF e  Safra AAA 6 6
HSBC/Bamerindus BB+
BRB AA 6 6 6
HSBC/Bamerindus, Bancoob/Cecredif e Cit ban A 6 6
Banco ercantil B
Banco ercantil  B 

TOTAL        125.123.266           67.114.941

 R SCO DE L DE
A li uide  da Companhia depende, principalmente, do caixa gerado pelas atividades operacionais, de 

empr stimos de instituições nanceiras e de nanciamentos nos mercados locais e internacionais  A gestão do 
risco de li uide  considera a avaliação dos re uisitos para assegurar a disponibilidade de caixa para atender às 
suas despesas de capital e operacionais

A CAESB acompanha o risco de escasse  de recursos por meio do uxo de caixa projetado, ferramenta de 
planejamento de li uide , ue analisa e projeta as entradas e as saídas de recursos

A ualidade do cr dito dos ativos nanceiros ue não estão vencidos ou com perda do valor recuperável 
pode ser avaliada mediante refer ncia às classi cações externas de cr dito ou às informações históricas sobre os 
índices de inadimpl ncia de contrapartes

As garantias dadas pela Companhia nos contratos de empr stimos e nanciamentos estão descritas na nota 
explicativa n

Os cr ditos de li uidação duvidosa estão ade uadamente suportados pelas provisões ue fa em frente a 
eventuais perdas em sua reali ação, conforme descritas na nota n  6

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

/ / / /

Caixa

Bancos conta movimento 6 6

Aplicação nanceira de li uide  imediata a 6 6

Total             88.245.490                      36.545.422

 Consistem de numerários em poder dos bancos, e aplicações nanceiras de li uide  imediata à disposição 
da Companhia, com possibilidade de resgate automático e ue apresentam risco insigni cante de mudança de 
valor

a  As aplicações nanceiras são compostas por títulos em renda xa com rentabilidade m dia de 
do CD

6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

/ / / /

Contas a receber  bruto de clientes a

Perdas estimadas em cr ditos de li uidação duvidosa b 6

Contas a receber  lí uido de clientes 6 6 6 6

Contas a receber  clientes no exterior 66 6

Contas a receber  bruto do Consórcio Águas Lindas

Perdas estimadas em cr ditos de li uidação duvidosa b

Contas a receber  lí uido de clientes do Consórcio Águas Lindas 6

Direitos de clientes c 6 6

Circulante 6

Contas a receber  bruto de clientes a 6

Não circulante 6

Total                    380.004.105                     301.256.269

Parte dos recebíveis foi oferecida em garantia conforme nota explicativa n
a  Apresenta se a composição das contas a receber bruto de clientes, constante do sistema comercial da 

CAESB, por faixa de dias vencidos e por categoria de usuários

/ / / /

Contas a receber  bruto de clientes – Circulante

Contas a receber  bruto de clientes – Não Circulante 6

Total Contas a receber  bruto de clientes 6

Categoria A Faturar A encer Parceladas  dias  a 6  dias 6  a  dias  a  dias  dias / /

Residencial 6 6 6 6 6

Comercial 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ndustrial 6 6 6 6

P blica 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 66

Os valores registrados no não circulante  longo pra o, são decorrentes das operações de renegociação de 
dívidas, atrav s do Programa de Recuperação de Cr ditos Recred  A dívida poderia ser parcelada em at 6
meses, com desconto de 6  nos juros  Para a uitação à vista, a companhia oferecia desconto de  sobre os 
juros do d bito  O programa está fechado para novas adesões

b  A Companhia registra suas perdas estimadas em cr ditos de li uidação duvidosa por meio do valor 
provável de reali ação, considerando i  as perdas scais em conson ncia com os limites estipulados no art
n  do Decreto n / ; e ii  os valores complementares baseados nas perdas estimadas atrav s da 
m dia da perda histórica dos ltimos uatro exercícios sociais, sem exceção ou distinção para ual uer tipo de 
categoria

A movimentação na provisão para perdas de contas a receber de clientes da Companhia foi a seguinte

CAESB Consórcio Total

Saldo no início do período 6 6

Adição 6 6

Reversão 6 6

Saldo no nal do período                   180.562.284                   3.523.705                184.085.989

 c  A rubrica direitos de clientes  apresentada como conta redutora do ativo, uma ve ue a sua nature a
decorre dos valores de arrecadações recebidas, mas com diferenças a maior, a menor ou em duplicidade

7. ESTOQUE
Os esto ues de materiais são destinados ao consumo, à manutenção dos sistemas de água e esgoto e à 

aplicação em obras nos sistemas mencionados  O esto ue está demonstrado pelo custo m dio de a uisição

/ / / /

aterial de operação, manutenção e obras                  21.598.791                     27.243.304

O valor das re uisições durante o período apresentado totali ou R 6 , resultado do consumo 
de materiais e das respectivas perdas  Os cancelamentos de re uisição de materiais ocorridos totali am R
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A movimentação dos esto ues no exercício de  foi a seguinte

Esto ue inicial

Entradas lí uidas

Re uisições lí uidas

Esto ue nal

8. OUTRAS CONTAS A RECEBER

31/12/2015 31/12/2014
ajustado

Aplicações nanceiras                                                               a

Antecipações/Retenções tributárias                                           b 6

Antecipações e pagamentos reembolsáveis a empregados        c 6

Contas a receber de alienação                                                    d

Pessoal Cedido a Ressarcir                                                         e 6

Cr ditos diversos 6

Total                     25.188.445                     23.580.161

a  As aplicações nanceiras referiam se às garantias de nanciamentos reali adas em fundo não exclusivo 
em ue a participação da CAESB não era relevante  Em virtude da uitação total dos contratos com o BNDES, 
elas foram encerradas em março de 

b  Compõe o valor das Antecipações tributárias o valor retido pelos órgãos p blicos e os valores pagos a 
maior, ue poderão ser compensados em apurações futuras

c  As antecipações e pagamentos reembolsáveis a empregados cont m os adiantamentos de ue são 
descontados em de embro de cada exercício  E os parcelamentos de f rias

d  Os valores exibidos no contas a receber referentes à alienação, correspondem à venda de diversos 
terrenos de propriedade da CAESB, por interm dio da Terracap a terceiros, por meio de contrato rmado entre 
as partes  Os montantes a receber não foram atuali ados devido aos insucessos na cobrança administrativa por 
parte da Terracap  Estes valores foram provisionados por serem considerados uma operação com Terceiros, a 
ual está sendo discutida na esfera administrativa  A Companhia está avaliando a necessidade de ingressar com 

ação judicial de cobrança ou com ação de rescisão contratual, visando a reintegração da posse dos lotes
e  Refere se aos valores a receber de pessoal cedido, estes são relativos ao não recebimento atinente à 

cessão de empregados, cujo nus da remuneração cou a cargo dos órgãos cessionários  A companhia mudou a 
política de cessão de empregados, sendo a partir de  o nus sempre do órgão re uisitante

9. OUTROS VALORES A RECEBER

/ / / /

Aplicações nanceiras 6

Depósitos e blo ueios judiciais 6 6

                    36.877.776                       30.567.561

As aplicações nanceiras referem se, em sua maioria, a cauções contratuais de fornecedores e prestadores 
de serviços, ue estão aplicadas em poupança

Os depósitos e os blo ueios judiciais referem se aos valores depositados em juí o ou blo ueados e 
transferidos à disposição da justiça, os uais são atuali ados monetariamente e para os uais ainda não houve 
levantamento pela Companhia ou pela parte contrária na ação judicial

A movimentação dos depósitos judiciais no período de  está demonstrada a seguir

Cível Trabalhista Total

Saldo no início do período 6 6

Novos depósitos e blo ueios judiciais 6 6 6 6

Reversão 6 6

Atuali ação monetária 6

Compensação com demandas judiciais 6 6 6 6 6

Saldo no nal do período          6.515.518                     22.810.130            29.325.648

10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS E CORRENTES
A Companhia possui cr ditos tributários diferidos decorrentes de diferenças temporárias, cuja composição 

e nature a são demonstradas a seguir

/ / / / ariação no resultado ariação no PL

Perdas estimadas em cr dito de li uidação 
duvidosa de clientes

6 6 6

Provisão para demandas judiciais 6 6
Prejuí o scal / base negativa 6 6 6 66
Outros 6

Total do ativo diferido 112.322.505 79.128.360                  24.871.835          8.322.310

Diferenças temporárias sobre depreciação/
amorti ação

6

Total do passivo diferido  (9.752.657) (5.998.070)                 (3.754.587)                         -

Total do ativo diferido lí uido 102.569.848  73.130.290                  21.117.248          8.322.310

No exercício de , houve a reali ação de cr ditos tributários diferidos no montante de R ,
referentes, principalmente, à utili ação de prejuí o scal e base negativa de CSLL, assim como pagamentos 
de ações judiciais cíveis e trabalhistas e de recuperação de cr ditos de difícil recebimento, descritos, 
respectivamente, nas notas explicativas n  e n

A variação do ativo scal diferido classi cado em Outros  resultado da contabili ação das obrigações 
atuariais em decorr ncia do cálculo do d cit dos planos de benefício de nidos patrocinados pela Caesb, 
conforme detalhamento na Nota n

A tributação federal imposta ao lucro  composta pelo mposto de Renda Pessoa urídica RP  e pela 
Contribuição Social sobre o Lucro Lí uido CSLL  às alí uotas nominais de  e , respectivamente, não 
havendo alteração das alí uotas em relação ao exercício de 

A CAESB entrou com ação judicial, processo judicial n , com vistas à 
obtenção de declaração de imunidade tributária recíproca, onde foi obtido antecipação de tutela ue suspende a 
exigibilidade dos impostos de compet ncia da nião, devendo esta abster se de exigi los e de inscrever o nome 
da Caesb na Dívida Ativa da nião, at  ulterior decisão do juí o  Com efeito, a partir do  trimestre de  foi 
suspenso o pagamento do RP , por ser um imposto incidente sobre a renda e abarcado pela imunidade tributária 
recíproca, conforme art , inciso , alínea a  da Constituição Federal

Em ue pese a suspensão da exigibilidade do Cr dito Tributário, a Caesb mant m a apuração do imposto
A liminar proferida em juí o foi classi cada pela Procuradoria urídica da Caesb como de difícil modi cação
por se tratar de mat ria ue está em conformidade com a jurisprud ncia do STF, com possibilidade remota 
de modi cação, mas por prud ncia a Companhia reali ou o provisionamento do valor apurado, conforme 
demonstramos abaixo

31/12/2015 31/12/2014
(ajustado)

Lucro antes dos impostos 6 6       6

Alí uota nominal

Despesa esperada a taxa nominal     6 6

Diferenças permanentes 6

Base de cálculo 6 6

mposto de renda – 6

mposto de renda adicional – 6 6

Programa de alimentação do trabalhador e empresa cidadã 6             

mposto de renda         (2.254.631)                  (5.888.733)

mposto de renda corrente/provisão    6

mposto de renda diferido 6       

Houve no exercício de  a compensação de prejuí o scal de períodos anteriores, na import ncia de R
6  na base de cálculo do RP , conforme legislação vigente

Comparando o RP  corrente/provisionado e o diferido registrados na DRE, no importe de R 6 6 ,
com o RP  demonstrado, vislumbra se uma diferença de R , ue decorre de acerto de valores 
relacionados a períodos anteriores

Os valores registrados como despesas de CSLL foram apurados de acordo com a legislação vigente, 
conforme demonstramos abaixo

31/12/2015 31/12/2014
(ajustado)

Lucro antes dos impostos 6 6       6

Alí uota nominal

Despesa esperada a taxa nominal     66

Diferenças permanentes 6 6

Base de cálculo 6 6

Contribuição social –                   (1.287.626)                 (2.619.629)

Contribuição social corrente 6

Contribuição social diferida         6

Houve no exercício de  a compensação da base negativa de períodos anteriores, na import ncia de R
6 6  na base de cálculo da contribuição Social Sobre o Lucro Lí uido, conforme legislação vigente

Comparando a CSLL corrente e a diferida registradas na DRE, no importe de R 6 , com a CSLL 
demonstrada, vislumbra se uma diferença de R 6 , ue decorre de acerto de valores relacionados a períodos 
anteriores

11. INVESTIMENTOS

/ / / /

Companhia do etropolitano do Distrito Federal 6 6

Corumbá Concessões S A 6 66

Total                     17.161.335                     18.083.467
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a. Informação relevante sobre as investidas

Patrimônio Líquido Resultado Líquido do exercício

Empresa Participação 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Companhia do 
etropolitano do 

Distrito Federal
, 6 6 R 6 R 6 66 R , R 6 ,

Corumbá Concessões 
S A

, R 6 6 R 6 R

b. Movimentação dos Investimentos

Empresa 31/12/2014
Equivalência
patrimonial

Adição/Baixa 31/12/2015

Companhia do 
etropolitano do 

Distrito Federal
R 6 6 R R

Corumbá Concessões 
S A

R 66 -R$ 920.328 R 6

Resultado de 
E uival ncia
Patrimonial

-R$ 922.132

 CO PANH A DO ETROPOL TANO DO D STR TO FEDERAL
A participação desta Companhia no capital social da Companhia do etropolitano do Distrito Federal – 

etr  de , 6 6  representado por  ações ordinárias nominativas
Em  foi contabili ado pela CAESB o impacto de R , utili ando o m todo de e uival ncia

patrimonial sobre o resultado do período, com base no Balanço Patrimonial, de  de de embro de , da 
Companhia do etropolitano do DF, e R  referente à redução da participação da CAESB de ,
para , 6 6

 COR BÁ CONCESS ES S A
A participação no capital social da Corumbá Concessões S/A foi autori ada pela Lei Distrital n  de 

 de abril de  no valor de R  Este valor representa ,  do capital total em  de novembro 
de ,  em  e ,  do capital votante ,  em 

Em  foi contabili ado pela CAESB o impacto de R , utili ando o m todo de e uival ncia
patrimonial sobre o resultado do período, com base no Balanço Patrimonial, de  de novembro de ,
da Corumbá Concessões S/A, e R  referente variação do resultado de ue não foi reconhecido na 
compet ncia de , em virtude da alteração no prejuí o apurado pela Corumbá, após envio da informação à 
CAESB

12. IMOBILIZADO 

Natureza

31/12/2015 31/12/2014

Custo
Depreciação 
acumulada Total líquido Custo

Depreciação 
acumulada Total líquido

Terrenos 6 6 6 6 6 6 6 6

Edi cações 6 6 6

nstalações 6 6 6 6

Computadores 
e perif ricos

6 66 6

óveis e 
utensílios de 
escritório

,6 6

á uinas e 
e uipamentos

6 6 6

eículos 6

Aparelhos de 
Som/Áudio/
Comunicação

6 6 6

Aparelhos 
e tensílios 
dom sticos e de 
Refrigeração

6 6 6

nstrumentos 
de edição e 
Precisão

6 6

Projetos e obras 
em andamento

6 6

Outros 6 6 6

Total 6 6 6

Demonstramos abaixo as movimentações ocorridas

Natureza
Saldo em 

31/12/2014 Adições
Baixas e 

Alienações Transferências Depreciação
Saldo em 

31/12/2015

Terrenos 6 6 6 6

Edi cações

nstalações 6 6 6

Computadores e 
perif ricos

6 6 ,

óveis e utensílios 
de escritório

6 6 6

á uinas e 
e uipamentos

6 6

eículos 6
Aparelhos de Som/
Audio/Comunicação

6

Aparelhos 
e tensílios 
dom sticos e de
Refrigeração

6 6 6 6

nstrumentos de 
edição e Precisão

6 6

Projetos e obras em 
andamento

6 66 6

Outros 6 6 6
6 6

Durante o exercício de  houve a reclassi cação dos valores derivados das obras da Adutora e da Estação 
de Tratamento de Água, ue estão sendo construídas em alparaíso de Goiás, mediante o consórcio rmado 
entre a Saneamento de Goiás S A  – Saneago e a Companhia denominado Consórcio Corumbá, cujos valores 
estavam contidos no grupo do intangível  Todavia, por se tratar de investimento e não de infraestrutura vinculada 
a concessão, a Companhia reclassi cou o saldo em uestão do ativo intangível para o ativo imobili ado, cujo 
procedimento foi corroborado por meio de consulta ao órgão regulador ADASA  por meio de consulta feita em 

 Os saldos comparativos das demonstrações nanceiras não contemplam o referido ajuste, entretanto, caso 
fosse efetuado de forma retrospectiva, não haveria alterações nos saldos comparativos de patrim nio lí uido, nem 
do resultado da Companhia

13. INTANGÍVEL

Natureza

31/12/2015 31/12/2014

Custo
Amortização 
acumulada Total líquido Custo

Amortização 
acumulada Total líquido

Em operação
 Sistemas de 

abastecimento de 
água

6 6 6 6

 Sistemas de 
esgotamento sanitário

6 6 6 6 66 66 6

Em andamento
 Obras no sistema 

de abastecimento 
de água
 Obras no sistema de 

esgotamento sanitário
 Bens de uso geral

Total 6 6 6

Demonstramos abaixo as movimentações ocorridas

Natureza
Saldo em 

31/12/2014 Adições
Baixas e 

Alienações Transferências Depreciação
Saldo em 

31/12/2015

Em operação

 Sistemas de 
abastecimento de 
água

6

 Sistemas de 
esgotamento
sanitário

66 6 6 6 6 6

Em andamento

 Obras no sistema 
de abastecimento 
de água

6 6 66

 Obras no sistema 
de esgotamento 
sanitário

6 6

 Bens de uso geral 6 6

Total 6 6 6 6 6

O saldo de obras em andamento  composto por  contratos de obras de ampliação e implantação 
de Sistemas de Abastecimento de Água, de Coleta e Tratamento de Esgotos e Automação das nidades
Operacionais em todo o Distrito Federal
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Em  foram capitali ados juros e demais encargos nanceiros incorridos sobre os recursos de terceiros 
ue nanciaram as obras em andamento da Companhia, no montante de R 6 R 6  em 

Os valores de amorti ação dos bens do ativo intangível são apresentados pelo valor bruto, ou seja, sem 
dedução dos cr ditos apurados em decorr ncia da Lei 6  de / / , os uais totali aram, em ,
o valor de R 6 R  em 

Os ativos indeni áveis apresentados são os valores dos ativos intangíveis ue não serão amorti ados
at  o nal do contrato de concessão, contudo esses não são apresentados separadamente nas Demonstrações 
Financeiras, uma ve ue seus valores estão contidos no grupo do intangível, conforme nota explicativa n

14. FORNECEDODRES E OUTRAS CONTAS A PAGAR

/ / / /

Fornecedores 6 6 6

Consignações a recolher 6 6

Retenções de cauções contratuais 6 6 6 6

Outros valores a pagar

Desconto de clientes

Parcelamento junto a CEB 6

Contas a pagar – Terracap 6 6

Circulante 6 6

Obrigações Especiais

Contas a pagar – Terracap 6 6

Parcelamento ADASA

Fundo de Participação a e uali ar – Saneago 6 6

Não circulante 6

Total               140.880.225                  133.820.685

A Companhia reconheceu em  os recursos recebidos a título de repasses da nião no mbito do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, em conson ncia com a Lei Distrital n / , como 
adiantamentos para futuro aumento de capital  AFAC no Patrim nio Lí uido, por se tratar de aportes feitos 
pelo acionista controlador

Após identi cação de diverg ncias entre o conte do da referida Lei com as disposições tra idas pela Lei n 
/ , pelo Decreto n 6 /  e pela Portaria n  do minist rio das cidades, foi reali ada consulta à 

Procuradoria urídica da CAESB, atrav s do Processo / , ue emitiu o Parecer / , remetendo o assunto 
à apreciação da Procuradoria Geral do distrito Federal  Ademais, a ag ncia reguladora – ADASA encaminhou ofício 
n 6/  determinando ue os investimentos executados com recursos do PAC devem ter tratamento contábil 
diferenciado

 Conse uentemente, após a paci cação do entendimento sobre a melhor classi cação do saldo, a Companhia 
efetuou a reclassi cação dos recursos antes contabili ados como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 
para Obrigações Especiais  Esta forma de contabili ação está em conson ncia com as opções de contabili ação
estipuladas no item  do Pronunciamento T cnico CPC R  Os saldos comparativos das demonstrações 

nanceiras não contemplam o referido ajuste, entretanto, caso fosse efetuado de forma retrospectiva, não 
haveria alterações nos saldos comparativos de patrim nio lí uido, nem do resultado da Companhia

15. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Os empr stimos e nanciamentos são instrumentos nanceiros ad uiridos com o intuito de gerar recursos 

para nanciar os programas de expansão da Companhia e gerenciar as necessidades de seus uxos de caixa no 
curto e m dio pra o  Os valores de empr stimos são os seguintes

/ / / /
Secretaria de Obras do Distrito Federal 6 6
Santander
Banco do Brasil 6 6 6 6
B D 6 6 66
Caixa Econ mica Federal – Che ue Especial 6 6 6
Caixa Econ mica Federal 6 6 6
Circulante 6
Santander 6 66
Banco do Brasil 6
B D 6
Caixa Econ mica Federal
Não circulante 6

Total de empr stimos e nanciamentos                          661.325.979          641.963.735

Apresentamos a seguir as movimentações dos empr stimos e nanciamentos referentes a  de 
de embro de 

Saldo no início do período 6 6

Liberações 6 6 6

uros e encargos 6

ariações monetárias e cambiais 6

uros, variações e encargos pagos

Amorti ações 6 6

Saldo no nal do período          66

Os índices de indexação, taxa de juros e pra o de vencimento dos contratos de empr stimos e nanciamentos
estão evidenciados no uadro abaixo, com a posição em  de de embro de 

ndexador
Taxa

Nominal  a a
Ano do
encimento

Banco do Brasil capital de giro CD ,  a , 6
Banco Santander CD ,  a ,
Caixa Econ mica Federal – Che ue Especial  CD 6
Banco do Brasil investimento  a 
B D Dólar Americano ,  a ,
Secretaria de Fa enda do Distrito Federal encida
Caixa Econ mica Federal TR 6  a 

Demonstramos por faixa de vencimento os empr stimos e nanciamentos

6 6 6
6 6

6
 em diante 6 6 6

Total                       66                    6 6

 BANCO DO BRAS L  BB
Em  de de embro de , estão registrados sete  contratos ue abrangem tanto nanciamentos de 

e uipamentos uanto capitais de giro
 Contrato n

Firmado com o Banco do Brasil em  de fevereiro de , com recursos originários de repasses da Ag ncia
Especial de Financiamento ndustrial – F NA E ou do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e 
Social – BNDES, no valor de R , utili ados para a uisição de e uipamentos de informática  Possui 
car ncia de  meses e será amorti ado em  parcelas, vencendo a primeira em  de março de  e a ltima
em  de fevereiro de 6

Os encargos nanceiros são constituídos de taxa efetiva de ,  a a ano de 6  dias , calculados por dias corridos
O nanciamento  garantido por duplicatas físicas mercantis e/ou de serviços, provenientes das faturas dos 

serviços de abastecimento de água, esgoto e prestação de outros serviços vencíveis a pra o de at  dias, com 
lastro total constituído de, no mínimo,  do saldo devedor atuali ado da dívida ue totali a o montante de 
R 6 6 em  de de embro de R 6 em  de de embro de 

 Contrato n
Firmado com o Banco do Brasil em 6 de de embro de , no valor de R , utili ados como 

capital de giro  Possui car ncia de  meses e será amorti ado em 6 parcelas, vencendo a primeira em  de 
janeiro de  e a ltima em  de de embro de 6

Os encargos nanceiros são constituídos de  taxa m dia dos Certi cados de Depósitos nterbancários CD ,
acrescidos de sobretaxa efetiva de ,  a a ; Comissão Flat no valor de R , referente à assessoria na 
seleção e ade uação da linha de cr dito no percentual de ,  calculada sobre o valor de cr dito concedido; 
mposto sobre Operações de Cr dito, C mbio e Seguros ou relativas a Títulos ou alores obiliários OF

no valor de R , cobrado conforme a legislação pertinente; e Tarifa de Abertura de Cr dito e demais 
tarifas aplicáveis à operação no valor de R , cobrada conforme a Tabela de Tarifas de Serviços Bancários 
do Banco do Brasil

O empr stimo  garantido por duplicatas físicas mercantis e/ou de serviços, provenientes das faturas dos 
serviços de abastecimento de água, esgoto e prestação de outros serviços vencíveis a pra o de at  dias, com 
lastro total constituído de, no mínimo,  do saldo devedor atuali ado da dívida ue totali a o montante de 
R  em  de de embro de R 6  em  de de embro de 

 Contrato n
Firmado com o Banco do Brasil em  de agosto de , com recursos originários de repasses da Ag ncia

Especial de Financiamento ndustrial – F NA E ou do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico
e Social – BNDES, no valor de R 66 , no entanto, somente foi liberada a uantia de R ,
utili ados para a uisição de  hidr metros  Possui car ncia de  meses e será amorti ado em  parcelas, 
vencendo a primeira em  de outubro de  e a ltima em  de setembro de 

Os encargos nanceiros são constituídos de  taxa efetiva de ,  a a ano de 6  dias , calculados por dias 
corridos, Tarifa de istoria F NA E no valor de R  e Tarifa F NA E no valor de R

O nanciamento  garantido por penhor cedular, duplicatas físicas mercantis e/ou prestação de serviços, 
provenientes das faturas dos serviços de abastecimento de água, esgoto e prestação de outros serviços vencíveis 
a pra o de at  dias, a ui consideradas, para todos os efeitos legais, bens fungíveis, no valor de R 6 6 ,
transferidas ao Banco do Brasil S A , de forma ue o lastro total constituído  de, no mínimo,  do saldo 
devedor atuali ado da dívida ue totali a o montante de R 6  em  de de embro de R

, posição em  de de embro de 
No contrato consta cláusula de outras obrigações uanto à manutenção da relação Dívida Lí uida/Ebitda

em patamar abaixo de tr s ve es, sendo a relação apurada, no mínimo, anualmente pelo Banco do Brasil S A ,
sobre os nossos balanços anuais

Em  de de embro de , a Companhia apresentou o índice Dívida Lí uida/Ebitda igual a ,
cumprindo, portanto, o covenant de nido no contrato

 Contrato n
Firmado com o Banco do Brasil em  de fevereiro de , com recursos originários de repasses da Ag ncia

Especial de Financiamento ndustrial – F NA E ou do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e 
Social – BNDES, no valor de R , utili ados para a uisição de e uipamentos de informática  Possui 
car ncia de  meses e será amorti ado em  parcelas, vencendo a primeira em  de março de  e a ltima
em  de fevereiro de 

Os encargos nanceiros são constituídos de taxa efetiva de  a a ano de 6  dias , calculados por 
dias corridos

O nanciamento  garantido por penhor cedular, duplicatas físicas de prestação de serviços, provenientes 
das faturas dos serviços de abastecimento de água, a ui considerados bens fungíveis, vencíveis a pra o de at
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 dias, no montante correspondente a  do saldo devedor atuali ado da dívida ue totali a o montante de 
R 6  em  de de embro de R , posição em  de de embro de 

 Contrato n
Firmado com o Banco do Brasil em  de de embro de , no valor de R 66 , utili ados na li uidação 

dos contratos n s  e , rmados com essa mesma instituição bancária  Possui car ncia de 
 meses e será amorti ado em  parcelas, vencendo a primeira em  de de embro de  e a ltima em  de 

novembro de 
Os encargos nanceiros são constituídos de  taxa m dia dos Certi cados de Depósitos nterbancários

CD s , acrescidos de sobretaxa efetiva de ,  a a ; Comissão Flat no valor de R , referente à 
assessoria na seleção e na ade uação da linha de cr dito no percentual de ,  calculada sobre o valor de 
cr dito concedido, e Tarifa de Abertura de Cr dito e demais tarifas aplicáveis à operação no valor de R ,
cobrada conforme a Tabela de Tarifas de Serviços Bancários do Banco do Brasil

O empr stimo  garantido por penhor cedular, duplicatas físicas mercantis e/ou de prestação de serviços, 
provenientes das faturas dos serviços de abastecimento de água, esgoto e prestação de outros serviços vencíveis 
a pra o de at  dias, a ui consideradas, para todos os efeitos legais, bens fungíveis, no valor de R 6 ,
transferidas ao Banco do Brasil S A , de forma ue o lastro total constituído represente, no mínimo,  do 
saldo devedor atuali ado da dívida ue totali a o montante de R  6  em  de de embro de R

6 , posição em  de de embro de 
No contrato consta cláusula de obrigações especiais uanto à manutenção da relação Dívida Lí uida/Ebitda

em patamar menor ou igual a ,  ve es, e Ebitda/Resultado Financeiro em patamar maior ou igual a ,  ve es
por todo o período de vig ncia deste, a ser calculada anualmente com base nos demonstrativos nanceiros

Em  de de embro de , a Companhia apresentou o índice Dívida Lí uida/Ebitda igual a ,  e ,
para o índice Ebitda/Resultado Financeiro, não cumprindo, portanto, um dos covenants de nidos no contrato

A Companhia não possui, em  de de embro de , um aiver perdão uanto ao não cumprimento 
do covenant contratualmente acordado, assim, conforme previsto no item  do CPC 6 R , o valor total do 
empr stimo foi classi cado no curto pra o, uma ve ue a Companhia não tem o direito incondicional de diferir 
a sua li uidação durante pelo menos do e meses após essa data

6  Contrato n 6
Firmado com o Banco do Brasil em 6 de de embro de , no valor de R 6 , utili ados na 

li uidação do contrato com o F DC  Possui car ncia de  meses e será amorti ado em  parcelas, vencendo a 
primeira em  de janeiro de  e a ltima em  de de embro de 

Os encargos nanceiros são constituídos de  taxa m dia dos Certi cados de Depósitos nterbancários
CD s , acrescidos de sobretaxa efetiva de ,  a a ; mposto sobre Operações de Cr dito, C mbio e Seguros 

ou relativas a Títulos ou alores obiliários OF no valor de R 6 , cobrado conforme a legislação 
pertinente, e Tarifa de Abertura de Cr dito e demais tarifas aplicáveis à operação no valor de R , cobrada 
conforme a Tabela de Tarifas de Serviços Bancários do Banco do Brasil

O empr stimo  garantido por penhor cedular, duplicatas físicas mercantis e/ou de prestação de serviços, 
provenientes das faturas dos serviços de abastecimento de água, esgoto e prestação de outros serviços vencíveis 
a pra o de at  dias, a ui consideradas, para todos os efeitos legais, bens fungíveis, no valor de R 6 ,
transferidas ao Banco do Brasil S A , de forma ue o lastro total constituído represente, no mínimo,  do 
saldo devedor atuali ado da dívida ue totali a o montante de R  em  de de embro de 
R 6 , posição em  de de embro de 

No contrato consta cláusula de obrigações especiais uanto à manutenção da relação Dívida Lí uida/Ebitda
em patamar menor ou igual a ,  ve es, e Ebitda/Resultado Financeiro em patamar maior ou igual a ,  ve es
por todo o período de vig ncia deste, a ser calculada anualmente com base nos demonstrativos nanceiros

Em  de de embro de , a Companhia apresentou o índice Dívida Lí uida/Ebitda igual a ,  e ,
para o índice Ebitda/Resultado Financeiro, não cumprindo, portanto, um dos covenants de nidos no contrato

A Companhia não possui, em  de de embro de , um aiver perdão uanto ao não cumprimento 
do covenant contratualmente acordado, assim, conforme previsto no item  do CPC 6 R , o valor total do 
empr stimo foi classi cado no curto pra o, uma ve ue a Companhia não tem o direito incondicional de diferir 
a sua li uidação durante pelo menos do e meses após essa data

 Contrato n
Firmado com o Banco do Brasil em  de fevereiro de , o contrato de Conta Garantida, com limite de 

cr dito rotativo no valor de R , utili ados como capital de giro  O pra o do contrato  de setembro 
de , com renovação automática e sucessivamente por períodos de  dias  Os encargos nanceiros são 
constituídos de  encargos de juros correspondentes ao CD /Over, acrescidos de ,  a m Over  e OF mposto 
sobre Operações Financeiras , calculado conforme legislação vigente, cobrados e debitados em conta corrente no 

 dia til de cada m s
Al m dos encargos nanceiros, a CAESB pagou, a uantia de R  por conta da assessoria na seleção 

e ade uação da linha de cr dito, comissão at de um inteiro por cento , calculada sobre o valor do cr dito 
concedido e exigida na data de sua primeira liberação e Tarifa de Abertura de Cr dito e demais tarifas aplicáveis 
à operação no valor de R , cobrada conforme a Tabela de Tarifas de Serviços Bancários do Banco do Brasil

O empr stimo  garantido por penhor cedular, duplicatas físicas mercantis e/ou de prestação de serviços, 
provenientes das faturas dos serviços de abastecimento de água, esgoto e prestação de outros serviços vencíveis a 
pra o de at  dias, a ui consideradas, para todos os efeitos legais, bens fungíveis, no valor de R ,
transferidas ao Banco do Brasil S A , de forma ue o lastro total constituído represente, no mínimo,  do 
saldo devedor atuali ado da dívida ue totali a o montante de R  em  de de embro de R

 posição em  de de embro de 
 CA A ECON CA FEDERAL – CEF

Em  de de embro de , estão registrados trinta e uatro  contratos ue abrangem tanto 
nanciamentos uanto capital de giro

 Contratos de Financiamentos
Estão registrados trinta e tr s  contratos de nanciamento com a Caixa Econ mica Federal, com recursos 

oriundos do FGTS, destinados à implantação, à ampliação e/ou à melhoria dos sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal

Todos os nanciamentos estão em fase de retorno, e sobre estes incidem taxa de juros de  a  a a ,
acrescida da taxa de administração de at  a a  e taxa de risco de cr dito de at ,  a a  O vencimento da 

ltima parcela de amorti ação, do contrato de maior pra o, ocorrerá em 

A Companhia, adicionalmente, deverá manter para alguns contratos especí cos com a Caixa Econ mica
Federal, na vig ncia dos contratos de nanciamentos, uma conta garantia cujo saldo em  de de embro de 
 de R R 6 6  em  de de embro de , sendo este corrigido pela variação da poupança

 Contrato n 6
Firmada com a Caixa Econ mica Federal em  de janeiro de , a C dula de Cr dito Bancário – Che ue 

Especial CA A – Setor P blico, com limite de cr dito rotativo no valor de R , utili ados como 
capital de giro  O pra o de vig ncia do limite de cr dito rotativo  de setecentos e vinte  dias, a contar da data 
da sua implantação, podendo ser renovado por igual período mediante aditamento  Os encargos nanceiros são 
constituídos de  encargos de juros remuneratórios correspondentes à cento e uarenta por cento  da taxa 
m dia diária dos Certi cados de Depósitos nterbancários CD  e OF mposto sobre Operações Financeiras ,
calculado conforme legislação vigente, cobrados e debitados em conta corrente no  dia til de cada m s

Al m dos encargos nanceiros, a CAESB pagará, na data da concessão, a import ncia referente à Tarifa 
de Customi ação de Operação de Cr dito no valor de R , ou seja, , meio por cento  do valor 
contratado

O empr stimo  garantido pela cessão duciária de duplicatas em percentual mínimo de uin e por cento
do limite de cr dito rotativo, at  a satisfação de todas as obrigações vinculadas à presente c dula  A Companhia não 
possui saldo devedor em de embro de R 6 6  na posição de  de de embro de 

 BANCO NTERA ER CANO DE DESEN OL ENTO – B D
Em  de de embro de , estão registrados dois  contratos de nanciamentos

 Contrato n / SO/SEFP/DF
Em  de outubro de , foi rmado o Contrato n / SO/SEFP/DF, entre a Companhia de 

Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB e o Governo do Distrito Federal – GDF, por interm dio
da Secretária de Estado de Obras do Distrito Federal – SO, ue trata da execução do programa de saneamento 
básico do DF  Parte deste programa foi nanciada pelo B D, por interm dio do Contrato n /OC BR, em 
montante global de S  destinado a atender ao Contrato n / SO/SEFP/DF e a outros 

rmados com órgãos do GDF  O valor destinado à CAESB corresponde a , 6  do total das liberações
O período de car ncia foi de do e  semestres e será amorti ado em uarenta  parcelas semestrais, 

sendo o vencimento da primeira em de embro de 6 e a ltima em junho de 6
O nanciamento possui um contrato de garantia, cujo ador  a Rep blica Federativa do Brasil
A CAESB não reali ou o pagamento das parcelas semestrais com vencimento em junho de pagamento 

parcial , de embro de , junho de  e de embro de  No entanto, a Secretaria de Estado de Fa enda do 
DF reali ou o pagamento desta dívida ao B D, em substituição à CAESB, constituindo uma dívida com o GDF

Em  de de embro de , totali a no passivo R 6 , sendo registrados no circulante R
 e no não circulante R Em  de de embro de , totali a no passivo R

6 , sendo registrado no circulante R 6 e no não circulante R 6 , dos uais, com 
o B D temos uma dívida registrada de R 6 6 , referente à conversão de dívida em moeda estrangeira, e 
com o GDF o valor de R 6 6 , em moeda nacional, devido ao valor pago ao B D pelo GDF

 Contrato n 6 /OC BR
Em  de outubro de , foi rmado o Contrato de Empr stimo n 6 /OC BR, entre a Companhia de 

Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB e o Banco nteramericano de Desenvolvimento  B D, para 
cooperar na execução do Programa de Saneamento Ambiental da CAESB, ue consiste em redu ir a sobrecarga 
dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário existentes no Distrito Federal, por meio da 
melhoria e expansão da rede de água potável e de esgoto sanitário a condomínios e regiões perif ricas e do 
fortalecimento da gestão da Companhia

O B D comprometeu se em conceder à CAESB, e esta aceitou, um empr stimo no montante de at S
, ue contribuirá no nanciamento do projeto

O período de car ncia para os desembolsos será de de  semestres, contados a partir da data de entrada 
em vigor do contrato, e as amorti ações serão em uarenta  parcelas semestrais, sendo o vencimento da 
primeira em de embro de  e a ltima em junho de 

O B D rmou dois  contratos de garantia, sendo um com a Rep blica Federativa do Brasil, doravante 
denominado Fiador, e o outro com o Distrito Federal, doravante denominado Garante

Quanto aos encargos, a CAESB deverá pagar juros semestrais, sobre os saldos devedores diários, à uma 
taxa baseada na L BOR acrescido da margem aplicável para empr stimos do capital ordinário  Nesse caso, os 
juros incidirão a uma taxa anual para cada trimestre, determinada pelo B D

E tamb m, pagará uma Comissão de Cr dito sobre o saldo não desembolsado do empr stimo no percentual 
de ,  a a , percentual de nido pelo B D periodicamente, mas ue não poderá exceder à ,  a a  As 
cobranças da Comissão de Cr dito iniciaram 6  dias após a data de assinatura do contrato, ocorrendo a primeira 
em junho de , no valor de R  6 , e a segunda em de embro de , no valor de R

Em  de de embro de , totali a no passivo uma dívida registrada com o B D de R 6 , referente 
à conversão da dívida em moeda estrangeira, sendo registrados no circulante R 6  e no não circulante 
R 6

 BANCO SANTANDER
Em  de de embro de , estão registrados uatro  contratos de capital de giro

 Contrato n 6
Firmado com o Banco Santander em  de março de , no valor de R , utili ados como 

capital de giro  Não possui car ncia e será amorti ado em 6  parcelas, vencendo a primeira em  de abril de 
 e a ltima em  de março de 
Os encargos nanceiros são constituídos de  juros pre xados e uivalentes à taxa efetiva de ,  a a ,

acrescidos de juros pós xados calculados de acordo com a variação dos Certi cados de Depósitos nterbancários
CD s ; mposto sobre Operações de Cr dito, C mbio e Seguros ou relativas a Títulos ou alores obiliários
OF no valor de R , cobrado conforme a legislação pertinente, e Tarifa de Abertura de Cr dito TAC

no valor de R , cobrada conforme a Tabela de Tarifas de Serviços Bancários do Santander
O empr stimo  garantido por border s ou ar uivos eletr nicos títulos  descritos como duplicatas físicas ou 

escriturais, de emissão da CAESB contra seus clientes, provenientes das faturas dos serviços de abastecimento 
de água, esgoto e prestação de outros serviços vencíveis a pra o de at  dias, previamente entregues ao 
Santander com lastro total constituído de, no mínimo,  do saldo devedor atuali ado da dívida ue totali a o 
montante de R 6 6 em  de de embro de R 6 6  em  de de embro de 
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 Contrato n
Firmado com o Banco Santander em  de agosto de , no valor de R , utili ados como 

capital de giro  Possui car ncia de 6 meses e será amorti ado em  parcelas, vencendo a primeira em  de 
março de  e a ltima em  de agosto de 

Os encargos nanceiros são constituídos de  juros pr xados e uivalentes à taxa efetiva de ,  a a ,
acrescidos de juros pós xados calculados de acordo com a variação dos Certi cados de Depósitos nterbancários
CD s ; mposto sobre Operações de Cr dito, C mbio e Seguros ou relativas a Títulos ou alores obiliários
OF no valor de R 6 , cobrado conforme a legislação pertinente; e Tarifa de Abertura de Cr dito TAC

no valor de R , cobrada conforme a Tabela de Tarifas de Serviços Bancários do Santander
O empr stimo  garantido por border s ou ar uivos eletr nicos títulos  descritos como duplicatas físicas ou 

escriturais, de emissão da CAESB contra seus clientes, provenientes das faturas dos serviços de abastecimento 
de água, esgoto e prestação de outros serviços vencíveis a pra o de at  dias, previamente entregues ao 
Santander com lastro total constituído de, no mínimo,  do saldo devedor atuali ado da dívida ue totali a
o montante de R 6  em  de de embro de R 6 em  de de embro de 

 Contrato n
Firmado com o Banco Santander em  de de embro de , no valor de R , utili ados como 

capital de giro  Possui car ncia de 6 meses e será amorti ado em  parcelas, vencendo a primeira em  de julho 
de  e a ltima em  de de embro de 

Os encargos nanceiros são constituídos de  juros pr xados e uivalentes à taxa efetiva de ,  a a ,
acrescidos de juros pós xados calculados de acordo com a variação dos Certi cados de Depósitos nterbancários
CD s ; mposto sobre Operações de Cr dito, C mbio e Seguros ou relativas a Títulos ou alores obiliários
OF no valor de R , cobrado conforme a legislação pertinente; e Tarifa de Abertura de Cr dito TAC

no valor de R , cobrada conforme a Tabela de Tarifas de Serviços Bancários do Santander
O empr stimo  garantido por border s ou ar uivos eletr nicos títulos  descritos como duplicatas físicas ou 

escriturais, de emissão da CAESB contra seus clientes, provenientes das faturas dos serviços de abastecimento 
de água, esgoto e prestação de outros serviços vencíveis a pra o de at  dias, previamente entregues ao 
Santander com lastro total constituído de, no mínimo,  do saldo devedor atuali ado da dívida ue totali a
o montante de R  6 6  em  de de embro de R  em  de de embro de 

 Contrato n
Firmado com o Banco Santander em  de de embro de , no valor de R , utili ados como 

capital de giro  Não possui car ncia e será amorti ado em  parcelas, vencendo a primeira em  de janeiro de 
 e a ltima em  de novembro de 
Os encargos nanceiros são constituídos de  juros pr xados e uivalentes à taxa de ,  a a , acrescidos 

de mposto sobre Operações de Cr dito, C mbio e Seguros ou relativas a Títulos ou alores obiliários OF
no valor de R  6 6, cobrado conforme a legislação pertinente; e Tarifa de Abertura de Cr dito TAC  no 
valor de R , cobrada conforme a Tabela de Tarifas de Serviços Bancários do Santander

O empr stimo  garantido por border s ou ar uivos eletr nicos títulos  descritos como duplicatas físicas ou 
escriturais, de emissão da CAESB contra seus clientes, provenientes das faturas dos serviços de abastecimento 
de água, esgoto e prestação de outros serviços, previamente entregues ao Santander com lastro total constituído 
de, no mínimo,  do saldo devedor atuali ado da dívida ue totali a o montante de R  em  de 
de embro de  R 6  em  de de embro de 

Adicionalmente, a CAESB rmou a operação de S ap n  com o Banco Santander, cuja de nição
está disponível no site mantido pela Central de Custódia e Li uidação Financeira de Títulos CET P , no 
endereço eletr nico http // cetip com br, ou em ual uer outro site ou publicação ue venha a substituí lo,
registrada junto à CET P/B F, e vinculou à C dula de Cr dito n

Os encargos nanceiros da operação de S ap são constituídos de juros pr xados de ,  a a , acrescidos 
de juros pós xados calculados de acordo com a variação dos Certi cados de Depósitos nterbancários CD s

No contrato consta cláusula de obrigações uanto à manutenção da relação Dívida Financeira Lí uida/
Ebitda em patamar menor ou igual a ,  ve es, e Ebitda/Resultado Financeiro em patamar maior ou igual a ,
ve es por todo o período de vig ncia deste, a ser calculada anualmente com base nas demonstrações nanceiras
consolidadas

Em  de de embro de , a Companhia apresentou o índice Dívida Financeira Lí uida/Ebitda igual a 
,  e ,  para o índice Ebitda/Resultado Financeiro, não cumprindo, portanto, um dos covenants de nidos

no contrato
A Companhia não possui, em  de de embro de , um aiver perdão uanto ao cumprimento do 

covenant contratualmente acordado, assim, conforme previsto no item  do CPC 6 R , o valor total do 
empr stimo foi classi cado no curto pra o, uma ve ue a Companhia não tem o direito incondicional de diferir 
a sua li uidação durante pelo menos do e meses após essa data

16. OBRIGAÇÕES FISCAIS
As obrigações scais referem se aos impostos e às contribuições a serem recolhidas pela Companhia e 

estão assim demonstradas

/ / / /

Pasep a recolher 6 6
Co ns a recolher 6 6 6 66
FGTS a recolher
NSS a recolher 6
mposto de Renda Retido na Fonte

Substituição tributária COF NS/CSLL/PASEP
mpostos estaduais e municipais

Contribuição Social sobre o Lucro
Tributo Parcelado 6 6
Circulante 6 66
Tributo parcelado
Não circulante

Total                  61.663.042                   64.132.893

6  TR B TOS PARCELADOS
O parcelamento do NSS refere se ao Termo de Parcelamento de D bito celebrado entre a CAESB e a 

Procuradoria Geral da Fa enda Nacional PGFN , referente a d bito correspondente ao período de de embro 
de  a outubro de , atuali ado monetariamente  Conforme Processo n 66 / , esta 
obrigação foi negociada em 6  parcelas mensais e sucessivas, com início em fevereiro de  e vencimento para 
todo ltimo dia til de cada m s, corrigidas pela Taxa Selic acumulada desde fevereiro de , somando se
no m s de vencimento

Al m do parcelamento anterior, em de embro de  a Companhia foi autuada por diferenças no 
recolhimento de RAT referente aos exercícios de  a  Considerando ue o exercício de  tamb m
havia diferenças a serem ajustadas, a Caesb promoveu as reti cações necessárias e solicitou junto à Receita 
Federal do Brasil o parcelamento do d bito, ue soma R  aproximadamente

Com efeito, essa obrigação, classi cada no passivo circulante e não circulante, está assim representada

/ / / /

Passivo circulante 6 6

Passivo não circulante

Total                 24.374.828            31.809.478

A Companhia está adimplente com o parcelamento  As parcelas t m o seguinte cronograma de 
pagamento, desconsiderada a correção

6 Total

NSS parcelado 6 6 66

RAT Parcelado 6 6 6 6 6

Total              8.574.376       5.273.815       4.973.764       4.973.764     579.109      24.374.828

6 POSTOS ESTAD A S E N C PA S
Por interm dio da ação declaratória n , visando o recebimento da imunidade tributária 

recíproca prevista no art , inciso , alínea a  e  da Constituição Federal relativamente aos impostos 
estaduais e municipais , com sentença favorável e transito em julgado certi cado na data de / / , a 
CAESB se absterá de recolher os impostos incidentes sobre o patrim nio a e renda, a saber TCD, P A, PT ,
TB  e SS

6 POSTOS FEDERA S
Por interm dio da Antecipação de Tutela, constante no Processo N ARA 

FEDERAL, visando o recebimento da imunidade tributária recíproca prevista no art , inciso , alínea a  e 
 da Constituição Federal relativamente aos impostos federais , a CAESB se absteve de recolher os impostos 

RP  e OF sobre aplicações nanceiras, a partir da compet ncia em setembro dede 

17. BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 
Os benefícios a empregados incluem  Os benefícios a empregados incluem

/ / / /

Benefícios de curto pra o 6 6 6

Benefícios previdenciários

Benefícios assistenciais

Programa de Demissão oluntária 6 6

Circulante 6

Benefícios previdenciários 6 6

Benefícios assistenciais 6

Programa de Demissão oluntária 6 6

Outros benefícios de longo pra o 6

Não circulante 6

Total                390.140.936                315.877.074

 BENEF C OS DE C RTO PRA O
A Companhia mensura as obrigações de benefícios de curto pra o a empregados em uma base não 

descontada e incorre como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado
Os valores reconhecidos no passivo referente a benefícios de curto pra o foram

/ / / /

Ordenados e salários a pagar 6 6

Provisões e obrigações sociais de f rias 6

Provisões e obrigações sociais para licença pr mio 6 6 6

ndeni ações vitalícias 6

Outros 6

Total                  76.627.625        70.251.599

 PROGRA A DE PART C PA O NOS RES LTADOS  PPR
De acordo com o estabelecido na cláusula segunda do Acordo Coletivo de Trabalho  ACT vigente, o 

valor do Programa de Participação nos Resultados  estipulado considerando a distribuição de uarenta por 
cento do resultado do exercício, antes dos tributos e participações, limitado a , uma e meia  folha m dia
de remuneração mensal, mediante o estabelecimento de metas globais e setoriais  Como as metas não foram 
de nidas foram utili adas as metas do Acordo de elhoria de Desenvolvimento – A D, de nidas junto ao 

inist rio das Cidades, em conson ncia com o parágrafo segunda de referida cláusula do ACT vigente  As 
metas previstas para  foram apuradas na data base de novembro de , conforme segue
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ndice de Atingimento de etas ndividual

ndicador de su ci ncia de caixa ,

ndice de evasão de receitas ,

Dias de faturamento comprometidos com contas a receber ,

ndice de perdas por ligação ,

ndice de perdas de faturamento ,

ndice de hidrometração ,

ndice de macromedição ,

ndice de produtividade de pessoal total ,

ndice de Atingimento de etas A D                                                                      0,29

Conforme previsto no ACT vigente o valor da PPR  distribuído de forma linear para todos os bene ciários
Os valores apurados para participação nos resultados foram

/ / / /

Lucro antes dos impostos

Aplicação dos limitadores

Aplicação das metas do A D

Desconto PPR paga a maior em abril de 

Total a distribuir em abril de                          1.050.238                       1.509.159

O limitador utili ado para distribuição das participações no resultado nos exercícios de  e , foi 
 do lucro antes dos tributos
Em  a parcela antecipada foi superior ao valor apurado para o exercício, assim, conforme determinação 

da diretoria n  de , a diferença foi registrada em conta do ativo circulante, no montante de R
um milhão, cento e um mil e sete reais, o ual será descontado do pagamento a ser feito em abril do exercício 
seguinte

 O TROS BENEF C OS
No grupo outros benefícios estão registrados os valores referentes às indeni ações vitalícias devidas 

decorrentes de processos judiciais e estes integram os grupos benefícios de curto pra o e outros benefícios de 
longo pra o, nos valores de R 6  e R , respectivamente

 BENEF C OS PRE DENC ÁR OS
A Fundiágua – Fundação de Previd ncia da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal  uma 

Entidade Fechada de Previd ncia Complementar, instituída e patrocinada pela Caesb e pela própria Fundiágua, 
classi cada como pessoa jurídica de direito privado, sem ns lucrativos, ue tem por objetivo principal, criar, 
executar e operar planos de benefícios previdenciários e assistenciais

A Fundiágua  responsável pela administração de tr s Planos Previdenciários
 Plano  – Benefício De nido BD

Nesse Plano o valor do benefício a ser concedido ao participante, encontra se previamente de nido no 
regulamento e corresponde à m dia dos 6 ltimos Salários de Contribuição corrigidos mensalmente pelo 
NPC  menos o valor atribuído ao benefício do NSS  Participam do programa os empregados admitidos na 

Caesb at  de abril de , identi cando uma população fechada  Este plano está em extinção
 Plano  – Benefício Saldado BS

Consiste num Plano de Benefício De nido, não contributivo, resultante da opção de transfer ncia
de participantes do Plano  para este Plano Saldado, com a garantia de recebimento futuro, uando de suas 
aposentadorias, dos benefícios anteriormente contratados, proporcionais ao tempo decorrido at  então   Esses 
benefícios foram devidamente valori ados e as respectivas reservas transformadas em poupanças pessoais, 
garantidas, na parte ainda não integrali ada, por um contrato de cobertura nanceira entre a Patrocinadora e a 
administradora do programa  Este plano está isento de contribuição e está fechado para novas inscrições

 Plano  – Benefício isto B
O Plano  da Fundiágua está na modalidade de contribuição de nida durante a fase de capitali ação

Os benefícios são concedidos em função da poupança acumulada em nome de cada participante, incluindo 
as contribuições normais vertidas pelos mesmos e pela Patrocinadora, em igualdade de aportes ma ve
concedido, o benefício tornar se uma renda vitalícia em ue os riscos, relativamente às probabilidades de 
sobreviv ncia e mortes consideradas, são assumidos mutuamente

Devido à exibilidade contributiva do Plano , o participante poderá escolher o percentual de contribuição
A participação da Companhia  paritária às contribuições mensais do participante at  o teto estipulado ue
anualmente revisado  Atualmente, apenas o Plano  está aberto à entrada de novos participantes

 Avaliação Atuarial
Nesta Nota Explicativa são demonstrados o passivo e as despesas relacionadas aos Planos de Benefícios 

aos empregados  previdenciários e assistenciais; de acordo com os termos do Pronunciamento T cnico CPC 
R  e, com o laudo preparado por um atuário independente na data base / /

A Companhia possui uma dívida contratada previamente junto ao Fundiágua, por meio do contrato n
6 / 6, ue se refere ao d cit atuarial da Avaliação de  de de embro de  dos planos  e  O montante 
inicial apurado foi de R 6 , a ser amorti ado pelo Sistema Price, em 6  prestações mensais e 
sucessivas  Sobre o saldo devedor há incid ncia de juros reais e uivalentes a 6 seis por cento  a a , reajustados 
mensalmente pela variação do NPC/ BGE do m s anterior ao vencimento da prestação

Os cálculos foram reali ados para a data base  de novembro de , sendo re etido o impacto 
decorrente do default ocorrido nos investimentos da Fundação no grupo Brasil Food Services, o ual foi 
provisionado como perdas em de embro de  A conclusão do relatório sobre esta situação atuarial está 
demonstrada nos uadros seguintes

Evolução da obrigação atuarial

Plano Plano Plano Seguro

alor presente da obrigação atuarial em 
/ /

6 6 6

Custo dos juros 6 6 6
Custo do serviço corrente 6 6
Custo do serviço passado
Benefícios pagos pelo fundo 6 66

Despesas administrativas pagas pelo fundo
Ganhos /perdas atuariais sobre a obrigação 

atuarial
6 6 6 6

alor presente da obrigação em / / 6 6 6

Plano Plano Plano Seguro
alor presente da obrigação atuarial em / / 6 6 6 6 6

Custo dos juros 6 6 6
Custo do serviço corrente 6
Custo do serviço passado
Benefícios pagos pelo fundo
Despesas administrativas pagas pelo fundo
Ganhos /perdas atuariais sobre a obrigação atuarial 6 6

alor presente da obrigação em / / 6 6 6

Evolução dos direitos dos planos

Plano Plano Plano Seguro

alor justo dos ativos do plano em / / 6 6

Rendimento esperado dos ativos do plano 66 6 6

Contribuições de participantes 6

Contribuições de patrocinador

Benefícios pagos pelo fundo 6 66

Despesas administrativas pagas pelo fundo

Ganhos/ perdas  atuariais sobre os ativos do plano 6

alor justo dos ativos do plano em / / 6 6 6

Plano Plano Plano Seguro

alor justo dos ativos do plano em / / 6 6 6 6

Rendimento esperado dos ativos do plano

Contribuições de participantes

Contribuições de patrocinador 66 6

Benefícios pagos pelo fundo

Despesas administrativas pagas pelo fundo

Ganhos/ perdas  atuariais sobre os ativos do plano 6 6

alor justo dos ativos do plano em / / 6 6

Os valores reconhecidos na Demonstração do Resultado em  foram

Plano Plano Plano Seguro

Custo do serviço corrente lí uido de contribuições 
dos participantes

6 6 6

Custo dos juros 6 6 6

Rendimento esperado dos ativos do plano 66 6 6

uros sobre o efeito do teto de ativo

Benefícios pagos pelo fundo

Despesa conforme laudo atuarial 450.966 8.933.951 -648.162 57.943

Contribuições pagas

Ajuste da dívida

Ajuste ao teto do ativo 6 6

Despesa registrada 60.263 8.934.266 - 57.943

Os valores reconhecidos na Demonstração do Resultado Abrangente em  foram

Plano Plano Plano Seguro

Ganhos/ perdas  atuariais para o ano sobre a 
obrigação 6 6 6

Ganhos/ perdas  atuariais para o ano sobre os ativos 
do plano 6

Ganhos/(perdas) conforme laudo atuarial -870.087 -142.194.504 -5.172.256 -77.000

Ajuste dívida contratada CT 6 6

Ajuste ao teto do ativo 6

Ganhos/(perdas) registrados -861.555 -23.000.829 - -77.000
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A evolução do patrim nio/ passivo lí uido

Plano Plano Plano Seguro

Passivo/ ativo  lí uido reconhecido em 
/ /  sem ajustes

6 6

Despesa do ano 66 6 6

Pagamento de contribuições de patrocinador

Ganhos /perdas atuariais do exercício 6

uros sobre o efeito do teto de ativo

Ajuste do teto de ativo Asset Celling 6

Passivo/ ativo  lí uido em / / 6 6 6 6 6

Plano Plano Seguro

alor presente do d cit em / / 6

Despesas de constituição de d cit

alor presente do CT 6  em / /

Perdas atuariais 6

uros lí uidos 6 6

Passivo/ ativo  lí uido em / / 6 6 6 6 6
 Reconhecida diretamente no Patrim nio Lí uido

As obrigações estão reconhecidas no Balanço Patrimonial da Companhia conforme demonstrativo abaixo

/ / / /

Parcela contributiva mensal

Dívida contratada 6

Circulante

Plano  – BD

Plano  – BS

Dívida contratada 6 6

Não circulante 6 6

Total dos benefícios previdenciários                          205.834.607                        165.558.314

 BENEF C OS ASS STENC A S
Na área assistencial, a Fundiágua  responsável pela gestão dos planos de sa de, odontológico, programa 

sa de, programa farmácia e administração do seguro de vida em grupo at  novembro , todos de adesão 
facultativa  A partir da data base de embro/  a responsabilidade sobre o seguro em grupo  do Clube CAESO

Os cálculos relativos ao seguro de vida foram reali ados para a data base  de novembro de  A 
conclusão do relatório sobre o passivo atuarial está demonstrada no uadro abaixo

/ / / /

ALTERA ES NAS OBR GA ES

Obrigações com benefícios projetados no início do exercício 6

Custo dos uros

Ganhos  ou perdas atuariais

Obrigações com benefícios projetados no m do exercício 6

ALTERA OES NOS AT OS F NANCE ROS

alor justo dos ativos no início do exercício

alor justo dos ativos no m do exercício

Obrigações lí uidas reconhecidas no nal do exercício        (672.942)            (538.000)

As obrigações estão registradas no passivo, conforme demonstrativo abaixo

/ / / /

Plano de sa de 6

Seguro de vida

Plano odontológico 6

Circulante

Obrigações assistenciais lí uidas 6

Não circulante 6

Total dos benefícios assistenciais 6 6

6 PROGRA A DE DE SS O OL NTÁR O  PD
A Companhia formali ou em  Programa de Demissão oluntária  PD  Os empregados interessados 

ue atendiam as exig ncias do programa efetuaram suas inscrições e somente aderirão ao Programa uando
convidados a assinar o Termo de Adesão, em ue terão suas inscrições homologadas  At  a data base de 

/ /  já haviam sido desligadas  pessoas
Os incentivos do programa compreendem as verbas rescisórias, pr mio de  aplicados sobre o saldo do 

FGTS para ns rescisórios, assist ncia à sa de do empregado e de seu c njuge e pr mio nanceiro temporário 
ue será pago durante 6  meses

Os valores de PD  classi cados no passivo circulante e não circulante estão abaixo demonstrados

/ / / /

Circulante 6 6

Não circulante 6 6

Total do Programa de Demissão oluntária                        102.275.251                    75.724.805

18. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS, FISCAIS E TRABALHISTAS
A Companhia  parte em diversos processos judiciais decorrentes do curso normal dos seus negócios, 

incluindo processos de nature as cível, trabalhista e tributária  As provisões são registradas pela Companhia com 
base nos riscos e nos valores mensurados pela Procuradoria urídica ou pelo valor histórico das condenações
A classi cação de risco utili ada pela Procuradoria urídica  baseada na jurisprud ncia dominante, ue vem 
se formando em relação às ações sofridas pela Companhia ao longo do tempo, atualmente, a mat ria está 
disciplinada em norma interna da Companhia, ue estabelece os crit rios para mensuração do risco

Essas provisões estão assim constituídas

Natureza

/ / / /

Provisão
Depósito
Judicial

Provisões
Lí uidas de 
Depósitos
Judiciais Provisão

Depósito
Judicial

Provisões
Lí uidas de 
Depósitos
Judiciais

Cível 6 6 6 6

Trabalhista 6 6 6 6

Tributária

Total 6 6 6 6 6

A movimentação das provisões no período foi

Cível Trabalhista Tributária

Saldo no início do período 6 6 6

Constituição de provisão 6 6 6 6

Reversão de provisão 6 6 6

Baixa por reali ação 6

Saldo no nal do período                 180.482.885                 53.529.989             15.783.172

 NAT RE A C EL
Em relação aos processos com probabilidade de perda provável, a Companhia gura como r  em 6

processos
Os objetos das causas mais relevantes distribuem se conforme as mat rias a seguir

at ria N° de processos alor
Fornecedores e prestadores de serviços
Cobrança 6
Patrim nio
Concurso P blico
ndeni ação

Outros 66
6 6

Conting ncias cíveis do Consórcio Águas Lindas
Total                               816                     180.482.885

 NAT RE A TRABALH STA
A Companhia gura como r  em  processos classi cados como perdas prováveis  Os objetos das 

causas mais relevantes distribuem se conforme as mat rias a seguir

at ria N° de processos alor
Abono
Ações Rescisórias
Acidente de trabalho 6
Adicional
Ass dio/Dano oral
Bianual 6
Concurso P blico
Desvio de Função
E uiparação salarial
Grati cação 6
Hora Extra 6 6
Horário Corrido 6 6
ndeni ações

ntervalo ntra/intrajornada

Outros
Periculosidade
Reajuste Salarial
Reen uadramento
Sobre aviso
Subsidiariedade 6 6
TAC
Total                          1.139         53.529.989
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 NAT RE A TR B TÁR A
Refere se a dois processos administrativos vinculados ao parcelamento, conforme comentado na nota 

explicativa n° 6  O primeiro  relativo à multa aplicada pela não inclusão na GF P dos valores correspondentes 
aos fatos geradores das contribuições previdenciárias não recolhidas no período de de embro de  a outubro 
de , já o segundo refere se aos valores das contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, 
incidentes sobre os mesmos fatos geradores

 PASS OS CONT NGENTES
A Companhia  r  em  processos de nature a cível considerados pela Procuradoria urídica como sendo 

de perda possível, por conse u ncia não foram registrados contabilmente  Os processos de nature a passiva, 
classi cados como de perda possível representam o montante de R  em  de de embro R

 em  de de embro de de embro de 

19. CAPITAL SOCIAL E RESERVAS
At  o encerramento destas demonstrações as propostas de aumento de capital relativas aos exercícios de 
,  e  não foram aprovadas  A composição acionária permanece a seguinte

31/12/2015 31/12/2014

CO POS O N mero R N mero R

Governo do Distrito Federal – GDF
6 6

Cia mobiliária de Brasília – TERRACAP 6 6 6 6

Cia rbani adora da Nova Capital – 
NO ACAP

6 6

Sociedade de Abastecimento de Brasília 
SAB

6 6 6 6

    927.279.884   927.279.884

O capital social autori ado e reali ado  representado por ações ordinárias nominativas, sem valor nominal
Demonstramos abaixo a destinação do lucro do exercício

/ / / /

Prejuí os acumulados 6

Lucro lí uido do exercício 6

Absorção do lucro acumulado 6

Constituição /reversão da reserva legal

Constituição /reversão da reserva estatutária

A constituição da Reserva Legal está amparada pelo art  da Lei n° 6 / 6, ue corresponde a  do 
lucro lí uido do exercício, limitada a  do capital social  Seu objetivo  assegurar a integridade do capital 
social e somente poderá ser utili ada para compensar prejuí os ou aumentar o capital

A composição do Capital Social da Caesb  feita com recursos p blicos não havendo distribuição de 
dividendos ou participações em conformidade com o art  do Estatuto Social, devendo esses recursos serem 
levados à conta de aumento de capital  A constituição de Reserva Estatutária demonstra a destinação do lucro, 
ue após autori ação da Assembleia dos Acionistas, irá incorporar ao capital da Companhia

20. RECEITAS

/ / / /

Abastecimento de águas 6

Esgotamento sanitário 6 6 6

Recuperação de receitas de difícil recebimento 6 6

Receitas oriundas do Consórcio de Águas Lindas 6

Receitas de Serviços não Faturadas c 66

Receitas de Construção b

Consultoria e faturamento no exterior

Receita operacional bruta 6

mpostos Sobre Faturamento

COF NS 6 6 6

PASEP

SS

Receita operacional lí uida           1.526.533.671           1.312.186.575

a  Receitas operacionais
As receitas são oriundas do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, dedu indo se os 

impostos sobre faturamento e serviços  Houve um incremento das receitas brutas não considerando receitas 
não faturadas e receitas de construção , da ordem de , 6 /  em comparação a 

, em patamar inferior ao incremento do reajuste tarifário a partir de  de março de , ue foi de 6, ,
sinali ando uma redução do consumo faturado

b  Receita e custo de construção
A CPC  estabelece ue o concessionário de saneamento básico deve registrar e mensurar a receita dos 

serviços ue presta de acordo com os Pronunciamentos T cnicos CPC  – Contratos de Construção serviços
de construção ou melhoria  e CPC  – Receitas serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de 
esgoto , mesmo uando regidos por um nico contrato de concessão

Apesar de já existir entendimento consolidado uanto ao reconhecimento e registro das receitas e custos de 
construção, a Companhia estava aguardando a conclusão dos trabalhos da Associação Brasileira das Empresas 

Estaduais de Saneamento – AESBE no tocante à de nição da forma a ser utili ada pelo setor para apuração, 
ue está previsto a construção do anual do CPC , uni cando assim os procedimentos para o setor de 

saneamento  Como o efeito do reconhecimento  nulo, uma ve ue a Companhia  uma empresa do próprio 
poder concedente, a saber, o Governo do Distrito Federal GDF , os saldos afetados pela adoção do CPC
remetem se tão somente ao reconhecimento do custo e receita de construção na Demonstração do Resultado 
do Exercício DRE , não afetando as demais peças contábeis tampouco o lucro auferido durante os exercícios 
pret ritos  Todavia, após orientação do órgão regulador, foi recomendado o registro das receitas e custos de 
construção para melhor apresentação e comparabilidade com outras empresas do setor de saneamento

Conse uentemente, a partir do exercício de , a Companhia passou a contabili ar receitas e custos 
relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utili ada na prestação dos serviços de 
abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto  A margem de construção adotada  estabelecida como 
sendo igual a ero, considerando ue  a atividade m da Companhia  o abastecimento de água e coleta e 
tratamento de esgoto;  toda receita de construção está relacionada com a construção de infraestrutura para 
o alcance da sua atividade m; e  a Companhia terceiri a a construção da infraestrutura com partes não 
relacionadas ensalmente, o montante das adições efetuadas ao ativo intangível em curso, são transferidas para 
o resultado, como receitas de construção

Os saldos comparativos das demonstrações nanceiras não contemplam o referido ajuste, entretanto, caso 
fosse efetuado de forma retrospectiva, não haveria alterações nos saldos comparativos de patrim nio lí uido,
nem do resultado da Companhia

c  Receitas não faturadas
As receitas provenientes da prestação de serviço eram reconhecidas uando do faturamento do fornecimento 

do abastecimento de água e do esgotamento sanitário  Esta prática contábil foi adotada em  e nos exercícios 
anteriores   Em , ocorreu a alteração dessa prática visando reconhecer as receitas uando a Companhia 
transfere os riscos e benefícios signi cativos oriundos da prestação de serviços ao consumidor, sendo provável 
do seu recebimento, ou seja, esse crit rio  considerado cumprido uando da prestação do serviço mesmo ue
não tenha sido faturada at  o nal do período  Para isso, a receita estimada, mas não faturada, foi reconhecida 
por estimativas com base na experi ncia anterior

Contudo, com uma avaliação posterior foi possível averiguar ue os par metros mais consistentes para 
essa mensuração deveriam ser reali ados e estimados pela área Comercial da Companhia, para o levantamento 
dos serviços prestados por compet ncia ue embasariam o registro da estimativa das receitas não faturadas
Conse uentemente, os valores registrados no exercício de  foram mantidos

A partir de setembro de , as receitas provenientes da prestação de serviço são reconhecidas uando
a Companhia transfere os riscos e benefícios signi cativos oriundos da prestação de serviços ao consumidor, 
sendo provável do seu recebimento, ou seja, esse crit rio  considerado cumprido uando da prestação do 
serviço mesmo ue não tenha sido faturada at  o nal do período  Para isso, a receita estimada, mas não faturada, 
foi reconhecida por estimativas, com base em par metros consistentes de mensuração, reali ados pela área 
comercial da Companhia

 impraticável a apresentação retrospectiva, por ue mesmo tendo feito todos os esforços a entidade não 
consegue determinar o valor

Esta forma de contabili ação está em conson ncia com as opções de contabili ação estipuladas no 
Pronunciamento T cnico CPC R

21. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

/ / / /

Custo t cnico 6

Custo de produção 6 6 6 6

Custo com concessão

Custo de Construção b

            839.549.804              688.480.621

 O custo com concessão refere se à remuneração paga ao poder concedente por meio de duas taxas de 
scali ação  Taxa de Fiscali ação Sobre Serviços P blicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

– TFS e Taxa de Fiscali ação dos sos dos Recursos Hídricos –TF
 Os custos de Construção são relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utili ada

na prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto  A margem de construção adotada 
estabelecida como sendo igual a ero, considerando ue  a atividade m da Companhia  o abastecimento 
de água e coleta de esgoto;  todo custo de construção está relacionado com a construção de infraestrutura 
para o alcance da sua atividade m; e  a Companhia terceiri a a construção da infraestrutura com partes não 
relacionadas ensalmente, a totalidade das adições efetuadas ao ativo intangível em curso  transferida para o 
resultado, como custo de construção, vide maiores detalhes na nota b

 C STO T CN CO

/ / / /
Despesas de pessoal 6
Serviços de terceiros
Despesas com material 6
Despesas gerais
Depreciação
Total        61.791.850            75.132.530

 C STO DE PROD O

/ / / /
Despesas de pessoal 6
Serviços de terceiros 6 6
Despesas com material 6 66
Despesas gerais 6
Depreciação 6
Total       628.693.783          562.209.862
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No exercício de  o incremento nas despesas com serviços de terceiros foi de R 66, o grande 
impacto no grupo decorre do reajuste nos custos com energia el trica ue foi R , totali ando R

 em R  em 

22. DESPESAS COMERCIAIS E DE VENDAS

/ / / /

Despesas de pessoal 6 6 6

Serviços de terceiros 6

Despesas com material 66 6

Despesas gerais 66 6

Depreciação

Perdas estimadas em cr ditos de li uidação duvidosa 66

Descontos concedidos 66 6 6

Total          156.317.236          175.341.527

Os descontos concedidos referem se ao incentivo à redução do consumo de água no Distrito Federal 
instituído pela lei n , de  de junho de  Segundo a referida lei, todos os titulares de unidades 
consumidoras de água, seja residencial, comercial ou industrial, ue redu irem o consumo de água, terão 
direito a um b nus desconto de vinte por cento  sobre a economia reali ada  Essa lei foi disciplinada pela 
Resolução n 6, de  de julho de  da ADASA – Ag ncia Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 
Básico do Distrito Federal

23. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

/ / / /

Despesas de pessoal 6 6 6

Serviços de terceiros

Despesas com material

Despesas gerais 6 66

Depreciação 6

Perdas estimadas em cr ditos de li uidação duvidosa

Outras despesas tributárias 6 6

Despesas de demandas judiciais 6 6

Despesas com inativos 6

Outras receitas e despesas lí uidas 6

Total          373.002.652       335.347.033

 O TRAS RECE TAS E DESPESAS L Q DAS

/ / / /

Despesas com funcionários a disposição 6

Parcerias sociais 6 6

Constituição/ reversão  de obrigações previdenciárias lí uidas

Outras receitas /despesas operacionais 6

Total               10.858.287       12.952.613

24. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

/ / / /

Ganho real sobre caução de garantia de nanciamentos 6

Receita de variação monetária e cambial 6 6

Outras receitas nanceiras 6

Receitas nanceiras 6 6

uros sobre nanciamentos 6 6 6

uros e variação monetária sobre dívida atuarial 6 6 6

uros e variação monetária sobre parcelamento tributário 6

uros e variação monetária sobre parcelamento com fornecedores 6

ariação monetária e cambial 6 6

Outras despesas nanceiras 6

Despesas nanceiras 6

Resultado nanceiro lí uido        (138.196.634)          (86.813.303)

O acr scimo no valor da rubrica ariação onetária Cambial  não recorrente refere se à alta do dólar 
americano no exercício de 

25. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Companhia participa de transações com seus acionistas  Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB, 

Companhia mobiliária de Brasília  TERRACAP, Companhia de rbani adora da Nova Capital – NO ACAP e 
Governo do Distrito Federal  GDF controlador , bem como com empresas/entidades relacionadas ao controlador
Essas transações não diferem das transações reali adas com terceiros nem possuem favorecimento  Descrevemos as 
operações relevantes ocorridas entre partes relacionadas

Referência 31/12/2015
(Ajustado)
31/12/2014

Contas a receber – bruto de clientes A

alores a receber de pessoal cedido B 6

Contas a receber de venda de terrenos C

Ativo circulante 6

nvestimentos D 6 6

Ativo não circulante 6 6

Honorários de conselheiros

Contas a pagar à Adasa F

Contas a pagar ao BRB N

Contas a pagar à CEB G

Contas a pagar à Terracap 6 6

Parcelamento junto à CEB K 6

Empr stimos e nanciamentos 6 6

mpostos estaduais e municipais a pagar E

Benefício a empregados H

Passivo circulante 6 6

Contas a pagar à Terracap 6

Parcelamento junto à CEB K

Benefício a empregados H 66 6 6

Passivo não circulante 6 6 6

Ajuste de avaliação patrimonial H 6

Adiantamento para aumento de capital L 6 6

Patrim nio lí uido 6

Referência 31/12/2015 31/12/2014

mpostos estaduais E 6

Custo de concessão F

Custo/Despesa de energia el trica G

Despesas com funcionários à disposição B 6

Despesa de programa de sa de H

Contribuições ao plano de previd ncia H

Honorários da diretoria e conselheiros 666 6

Resultado e E uival ncia de coligadas e controladas D
6 6

uros e variação monetária sobre dívida atuarial H 6 6 6

uros e variação monetária sobre parcelamento – 
Terracap

6 6

uros e variação monetária sobre parcelamento – CEB K 6 6

6 6

a  São os faturamentos, relativos a órgãos do GDF, emitidos at  de embro de  e ue não foram recebidos 
at  a referida data base

b  As despesas com funcionários à disposição correspondem à despesa com colaboradores cedidos de outras 
instituições  Em relação aos valores a receber de pessoal cedido, estes são relativos ao não recebimento atinente à 
cessão de empregados, cujo nus da remuneração cou a cargo dos órgãos cessionários

c  Refere se aos valores da venda de diversos terrenos de propriedade da CAESB, por interm dio da Terracap 
a terceiros, por meio de contrato rmado entre as partes  Os montantes a receber não foram atuali ados devido aos 
insucessos na cobrança administrativa por parte da Terracap  Os valores foram provisionados como perda em virtude 
da Companhia estar avaliando a necessidade de ingressar com ação judicial de cobrança ou com ação de rescisão 
contratual, visando a reintegração da posse dos lotes  Em virtude disto os valores foram provisionados como perda
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d  Os montantes referem se aos investimentos em coligadas ue impactam o resultado atrav s do reconhecimento 
pelo m todo de e uival ncia patrimonial

e  O valor do passivo circulante refere se a valores a pagar ao GDF, referentes a impostos de nature a estadual 
e municipal  Os valores das despesas contemplam os mesmos tributos estaduais e municipais reconhecidos no 
exercício corrente

f  A ADASA  a ag ncia reguladora e scali adora do Distrito Federal  Por estar vinculada ao acionista majoritário 
foi considerada parte relacionada  Os valores apresentados foram os montantes a pagar no nal do período e o custo de 
concessão, ue se refere às taxas de scali ação devidas à ADASA

g  A CAESB  uma das principais consumidoras de energia el trica fornecida pela Companhia Energ tica de 
Brasília – CEB, pois possui  unidades consumidoras, respaldadas individualmente por contrato de fornecimento de 
energia el trica

h  A Companhia patrocina planos de benefícios a empregados, operados e administrados pela Fundiágua  Sendo 
assim, as operações reali adas para manutenção desses planos, previdenciários e assistenciais, são consideradas 
transações entre partes relacionadas

i  A CAESB ad uiriu o terreno, onde hoje está situada a sede da Companhia, da acionista TERRACAP
A a uisição foi parcelada com o incide juros nominais de do e por cento  ao ano e variação monetária 
mensal, corrigindo se de acordo com a variação relativa do GP /FG , calculado de acordo com a variação 
pro rata tempore die

j  Os empr stimos e nanciamentos relacionados são os montantes devidos e vencidos à Secretaria de Obras, 
vinculado ao GDF As despesas referem se a juros e correções dos valores devidos

 A CAESB rmou com a CEB o Termo de Con ssão de Dívida referente aos encargos por atraso no pagamento 
de faturas de energia el trica compreendidos ao período de outubro de  a setembro de 6, ue estavam sendo 
cobrados judicialmente, conforme nota explicativa n°  Essa obrigação foi uitada em 

l  Os valores para futuro aumento de capital foram decorrentes de pagamentos reali ados pelo GDF e pela 
Terracap, principalmente em obras de saneamento básico

m  O valor de honorários a conselheiros e diretores refere se à remuneração do pessoal chave da administração 
ue por sua in u ncia signi cativa na tomada de decisão da Companhia, foi considerada parte relacionada

n  Refere se a valores pendentes, em decorr ncia dos serviços prestados pelo BRB a título de serviços bancários 
de arrecadação de contas

26. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL-CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO
 A política de remuneração dos executivos  estabelecida pela assembleia geral dos acionistas  A cent sima uarta 

assembleia geral extraordinária dos acionistas, reali ada em cinco de janeiro do ano de dois mil e uin e, alterou o Art
 do Estatuto Social da Caesb ue passou a vigorar com a seguinte redação Art  – A remuneração dos membros 

da Diretoria será xada pela Assembleia Geral  Quando o cargo de Presidente e/ou Diretor for exercido por empre
gado do uadro permanente da Companhia ou de outro órgão público, ele deverá optar por receber  a  a remuneração 
correspondente ao cargo ocupado, renunciando à remuneração do emprego permanente; ou b  a remuneração do em
prego permanente acrescida de cin uenta e cinco por cento  do valor da remuneração do cargo de Presidente 
ou de Diretor, respectivamente  O jeton dos conselheiros correspondente a vinte por cento  da remuneração do 
presidente da Companhia

27. NEGÓCIOS EM CONJUNTO
  CONS RC O ÁG AS L NDAS

A Caesb em conjunto com a Companhia de Saneamento de Goiás – SANEAGO constituiu em  de abril de 
o Consórcio de Águas Lindas ue tem por objeto básico a exploração econ mica, mediante a implementação de infra
estrutura de saneamento, em todas as suas fases e processos, incluindo implantação de sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, no unicípio de Águas Lindas de Goiás – GO

O Contrato de Constituição do Consórcio estabelece a proporção de cin uenta por cento  de participação 
para cada Consorciada e designa a SANEAGO como líder, por ser a empresa mais antiga e pela locali ação territorial 
do unicípio de Águas Lindas de Goiás

O Consórcio obedece ao estabelecido pela lei 6 / 6 e conforme enunciado parágrafo  do art , as partes se 
obrigam apenas às condições previstas no contrato, respondendo cada uma por suas obrigações

Os valores proporcionais consolidados nas demonstrações nanceiras da CAESB foram embasados nas 
demonstrações intermediárias de  de setembro de , por m os valores relativos a faturamento, tributos, obras 
em andamento e despesas decorrentes de contratos rmados pela CAESB, relativos às atividades do Consórcio, são 
registrados mensalmente

As demonstrações nanceiras auditadas relativas ao exercício de  ainda não foram recebidas pela contabilidade 
desta Companhia e serão submetidas a um processo de conciliação de saldos para posterior reconhecimento por meio 
de encontro de contas

Os valores registrados, no Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício, referentes às 
informações do Consórcio de Águas Lindas, estão abaixo demonstrados

/ / / /

Ativo circulante 6 6

Ativo não circulante 6

Passivo circulante 6 6 6 6

Passivo não circulante

Patrim nio lí uido 6

Receita 6

Despesa 6 6

 CONS RC O COR BÁ
Considerando a necessidade de atendimento das demandas atuais e futuras dos serviços p blicos de abastecimento 

de água dos unicípios de Lu i nia, alparaíso de Goiás, Novo Gama e Cidade Ocidental, no Estado de Goiás, e do 
Distrito Federal, a SANEAGO e a CAESB constituíram em  de setembro de  o Consórcio Corumbá, locali ado 
na cidade de Lu i nia

O Consórcio Corumbá tem por objeto exclusivo a implantação, operação e manutenção conjunta do 
empreendimento denominado Sistema Produtor de Água Corumbá, locali ado nos municípios de Lu i nia e de 

alparaíso de Goiás  Em ra ão de sua nature a contratual e objetivos especí cos de sua constituição, o Consórcio não 
poderá, diretamente, fornecer água tratada ou prestar uais uer outros serviços em seu campo de atuação para terceiros, 
sendo ue todas as suas operações carão vinculadas às partes consorciadas

O levantamento das demonstrações contábeis do consórcio foi reali ado at  a data base de  de de embro de 
, as uais foram auditadas por auditores independentes em  Contudo não foram concluídas as demonstrações 

de ,  e  at  a data de apresentação destas demonstrações
Conforme cláusula do contrato de constituição, a totalidade da produção do negócio será destinada ao fornecimento 

às partes sto indica ue as partes t m direitos sobre substancialmente à totalidade dos benefícios econ micos dos 
ativos do negócio  O Consórcio Corumbá encontra se em fase pr operacional, assim não possui receitas e despesas 
registradas contabilmente  Todos os valores registrados referem se a contratos de obras e serviços de construção de 
duas Estações Elevatórias de Água Bruta e complementação da primeira etapa da adutora de Água Bruta do Sistema 
Produtor Corumbá , feitos pelas consorciadas

Os valores registrados, no Balanço Patrimonial, referentes às informações do Consórcio Corumbá, estão abaixo 
demonstrados

/ / / /

Ativo circulante

Ativo não circulante 6

Passivo circulante 6 6

Passivo não circulante 6 6

Patrim nio lí uido 6 6

Receita

Despesa

28. POLÍTICAS DE SEGUROS
A Companhia possui dois contratos de seguro, vigentes, na data de encerramento das demonstrações nanceiras 

ndas em  de de embro de  O primeiro refere se à cobertura de danos causados por inc ndios, raios, explosões, 
fumaça, ueda de aeronave, vendaval, ciclone, tornado, impacto de veículos, roubo, furto uali cado de bens, uebra 
de vidros e an ncios luminosos e responsabilidade civil das operações nos escritórios regionais e o segundo cobre 
inc ndios, raios, explosões, impacto de veículos terrestres, ueda de aeronaves, vendaval, grani o, danos el tricos e 
uebra de vidros no Centro de Gestão Águas Emendadas, Almoxarifado Central e Laboratório

A Companhia não possui, at  o encerramento das demonstrações, contrato de seguro ativo ue salvaguarde o 
patrim nio de suas instalações operacionais

29. EVENTOS SUBSEQUENTES
  REA STE TAR FÁR O

O Diretor Presidente da ADASA homologou a Revisão Tarifária Extraordinária, por meio da Resolução n  de 
 de novembro de  em ,6 dois inteiros e sessenta e sete cent simos por cento  à Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal  CAESB, a vigorar no período de ° de janeiro de 6 a  de maio de 6
A Revisão Extraordinária teve como objetivo a incorporação dos sucessivos aumentos das tarifas de energia 

el trica, homologados pela ANEEL no ano de , nos custos operacionais da CAESB, de forma a manter o e uilíbrio 
econ mico nanceiro da Concessão

  RE S O TAR FÁR A PER D CA
  A ADASA e a CAESB estão em processo de audi ncias p blicas ue visam a atuali ação e de nição das me

todologias aplicáveis à  Revisão Tarifária Periódica da CAESB, a partir de  de junho de 6, e aos subse uentes 
processos de reajustes das tarifas dos serviços p blicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito 
Federal ue serão aplicados nos anos de  a 

MAURÍCIO LEITE LUDUVICE
PRES DENTE

CPF

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MELLO
D RETOR DE ENGENHAR A

CPF 6 6

FÁBIO ALBERNAZ FERREIRA
D RETOR DE S PORTE AO NEG C O

CPF  6

GERALDO JULIÃO JÚNIOR
D RETOR F NANCE RO E CO ERC AL

CPF 6 6

WALTER LÚCIO DOS SANTOS BARROS
D RETOR DE OPERA O E AN TEN O

CPF 6

GISELLE MENDES FERREIRA
S PER NTENDENTE DE CONTAB L DADE

CONTADOR CRC/DF 6  CPF 6 6
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Ao
Conselho de Administração e aos Administradores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 

CAESB
Brasília  DF

Examinamos as demonstrações nanceiras da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal  CAESB 
Companhia , ue compreendem o balanço patrimonial em  de de embro de  e as respectivas demonstrações 

do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrim nio lí uido e dos uxos de caixa para o exercício ndo
na uela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas

A administração da Companhia  responsável pela elaboração e ade uada apresentação dessas demonstrações 
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos ue ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações nanceiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade  a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações nanceiras com base em nossa 

auditoria, condu ida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria  Essas normas re uerem o 
cumprimento de exig ncias ticas pelos auditores e ue a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança ra oável de ue as demonstrações nanceiras estão livres de distorção relevante ma auditoria envolve a 
execução de procedimentos selecionados para obtenção de evid ncia a respeito dos valores e divulgações apresentados 
nas demonstrações nanceiras  Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações nanceiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro  Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e ade uada
apresentação das demonstrações nanceiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria ue são 
apropriados nas circunst ncias, mas não para ns de expressar uma opinião sobre a e cácia desses controles internos da 
Companhia ma auditoria inclui, tamb m, a avaliação da ade uação das práticas contábeis utili adas e a ra oabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações nanceiras
tomadas em conjunto  Acreditamos ue a evid ncia de auditoria obtida  su ciente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião com ressalva

Base para opinião com ressalva 
Investimento em negócios controlados em conjunto 
Conforme mencionado na Nota Explicativa n  e , em  de de embro de  a Companhia possui 

negócios em conjunto por meio dos consórcios Águas Lindas  e Corumbá , cujos ativos, passivos, receitas e despesas 
estão representados pelos montantes de R 6  mil R 6 mil em  de de embro de , R 6  mil 
R  mil em  de de embro de , R 6  mil R  mil em  de de embro de  e R  6 6

mil R  mil em  de de embro de , respectivamente, e foram integrados às demonstrações nanceiras
da CAESB  Todavia, não nos foi possível obter evid ncia de auditoria apropriada e su ciente a respeito dos referidos 
valores, pois não tivemos acesso às informações contábeis dos referidos consórcios, e aos respectivos trabalhos de 
auditoria  Adicionalmente, encontra se sob estudo pela Administração a forma uanto ao tipo de negócio em conjunto 
dos referidos consórcios  se operação em conjunto ou empreendimento controlado em conjunto joint venture , nos 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

termos do Pronunciamento T cnico CPC R  Negócios em Conjunto, do Comit  de Pronunciamentos Contábeis 
CPC  Conse uentemente, não nos foi possível concluir uanto à ade uação e à apresentação dos referidos valores nas 

demonstrações nanceiras da Companhia
Passivos contingenciais
Conforme mencionado nas Notas Explicativas n s  e , em  de de embro de  a Companhia possui registrados 

os montantes de R 6 mil R  mil em  de de embro de , R  mil R 6  mil em  de 
de embro de  e R 6  mil R  mil em  de de embro de  referentes às provisões para riscos 
de nature as cíveis, scais e trabalhistas, depósitos judiciais e ativos scais diferidos correspondentes, respectivamente
Entretanto, o processo de reconciliação e o aprimoramento dos processos internos, visando a garantir a integridade e a 
precisão das bases de conting ncias passivas e provisões e dos depósitos judiciais, encontram se atualmente em elaboração 
pela Administração da Companhia  Conse uentemente, devido ao atual estágio não nali ado da referida reconciliação, 
não nos foi possível concluir uanto à ade uação e à apresentação dos referidos valores nas demonstrações nanceiras da 
Companhia

Reapresentação de valores correspondentes 
Conforme mencionado nas Notas Explicativas n s ,  e b, a Companhia reconheceu determinadas transações 

em  em suas demonstrações nanceiras, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, por m,
sem re exo dos respectivos ajustes de forma retrospectiva, para efeito de comparabilidade das informações contábeis
Adicionalmente, com relação às receitas não faturadas de fornecimento de água e esgotamento sanitário, a Companhia 
efetuou, contra o resultado do exercício de , estorno do saldo de R  mil, anteriormente constituído em 
de embro de  Esse procedimento tamb m deveria ser efetuado levando em consideração as regras de reapresentação 
comparativa, conforme emanado pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nota explicativa c  Em ra ão da 
aus ncia da comparabilidade do registro da receita não faturada de fornecimento de água e esgotamento sanitário e do 
referido estorno, não nos foi possível concluir uanto aos efeitos nas demonstrações nanceiras da Companhia

Opinião
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos ue poderiam advir dos assuntos descritos no parágrafo Base

para opinião com ressalva , as demonstrações nanceiras acima referidas apresentam ade uadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e nanceira da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 
CAESB em  de de embro de , o desempenho de suas operações e os seus uxos de caixa para o exercício ndo
na uela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil

Brasília,  de março de 6

KPMG Auditores Independentes
CRC SP /O 6 F DF

Carlos Massao Takauthi
Contador CRC SP 6 /O

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, tomou conhecimento do Processo n / 6, ue trata da Prestação 
de Contas da Caesb, relativo ao exercício encerrado em  de de embro de , e procedeu ao exame do Relatório 
Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, aprovadas pela Diretoria Colegiada, contemplando  Balanço 
Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações dos Resultados Abrangentes, Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, Demonstração das utações do Patrim nio Lí uido e dos Adiantamentos para Futuro Aumento 
de Capital e Notas Explicativas  Analisou ainda o Relatório da Auditoria ndependente, elaborado pela Empresa 
KP G, e o Parecer n / 6 do Conselho Fiscal, no ual registraram ue as Demonstrações Financeiras apresentam 
ade uadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e nanceira da CAESB em  de de embro de 

, o desempenho de suas operações e os seus uxos de caixa para o exercício ndo na uela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, exceto uanto às ressalvas apresentadas

Assim, em observ ncia ao disciplinado no art , inciso , da Resolução n / TCDF, o Conselho de 
Administração aprovou as demonstrações nanceiras e opinou pela regularidade da Prestação de Contas Anual da 
CAESB  Exercício de , exceto uanto às ressalvas apontadas no Relatório dos Auditores ndependentes e no 
Parecer do Conselho Fiscal, e resguardadas eventuais recomendações do Procurador Geral do Distrito Federal

Quanto à proposição de aumento de Capital Social da Companhia, o Conselho Fiscal, considerando as informações 
prestadas pela Superintend ncia de Contabilidade – CCO, e os termos da Resolução de Diretoria n / 6, e o Parecer 
n / 6 do Conselho Fiscal, manifestou se favoravelmente pelo sobrestamento da mat ria, at ue sejam dirimidos 
os uestionamentos acerca da intenção da Acionista TERRACAP em efetivar o aporte de recursos no capital da CAESB

Diante do exposto, concluiu pelo encaminhamento deste documento para conhecimento e deliberação da 
Assembleia Geral dos Acionistas

Brasília,  de março de 6

MAURÍCIO LEITE LUDUVICE
Presidente

O Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, tomou conhecimento do Processo n / 6, ue trata da Prestação de 
Contas da Caesb, relativo ao exercício encerrado em  de de embro de , e procedeu ao exame do Relatório 
Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, aprovadas pela Diretoria Colegiada e Conselho de 
Administração, contemplando  Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações dos 
Resultados Abrangentes, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das utações do Patrim nio Lí uido e 
dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital e Notas Explicativas  Analisou ainda o Relatório da Auditoria 
ndependente, elaborado pela Empresa KP G, no ual os auditores opinaram ue as Demonstrações Financeiras 

apresentam ade uadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e nanceira da CAESB em  de 
de embro de , o desempenho de suas operações e os seus uxos de caixa para o exercício ndo na uela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, exceto uanto às ressalvas apresentadas

Deste modo, em observ ncia ao disciplinado no art , inciso , da Resolução n / TCDF, o Conselho 
Fiscal, nos termos observados pela Superintend ncia de Contabilidade, veri cou ue a situação dos dirigentes 
responsáveis encontra se normal perante os cofres da empresa, opinando pela regularidade da Prestação de Contas, 
exceto uanto às ressalvas e recomendações apontadas no Relatório dos Auditores ndependentes e resguardadas 
eventuais recomendações da Procuradoria Geral do Distrito Federal

Quanto à proposição de aumento de Capital Social da Companhia, o Conselho Fiscal, considerando as informações 
prestadas pela Superintend ncia de Contabilidade – CCO, e os termos da Resolução de Diretoria n / 6, opinou 
pelo sobrestamento da análise da mat ria, at ue sejam dirimidos os uestionamentos acerca da intenção da Acionista 
TERRACAP em efetivar o aporte de recursos no capital da CAESB

Diante do exposto, concluiu pelo encaminhamento deste documento para conhecimento e deliberação da 
Assembleia Geral dos Acionistas

Brasília,  de março de 6
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