
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003

(Em milhares de reais - exceto quando indicado de outra forma)

1.    CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA é uma sociedade de economia
mista, de capital aberto, controlada pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Seu objeto é
planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar, administrar e explorar serviços públicos
de abastecimento de água e de esgotos sanitários, podendo atuar no Brasil e no exterior.

2.    APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As  demonstrações  financeiras  foram  elaboradas  de  acordo  com  as  práticas  contábeis
adotadas no Brasil, consubstanciadas na Lei n.º 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações e
normas e instruções específicas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

3.    SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Apuração do resultado

As  receitas  e  despesas  são  reconhecidas  e  apropriadas  segundo  o  regime  de
competência.

(b) Ativos circulante e realizável a longo prazo

Os  estoques  de  manutenção  são  avaliados  pelo  custo  médio  de  aquisição,  não
excedendo  ao  valor  de  mercado.  Os  demais  ativos  são  apresentados  pelo  valor
histórico,  incluindo,  quando aplicável,  os  rendimentos  e  as  variações monetárias  e
cambiais incorridos, em base pro-rata dia.

(c) Provisão para devedores duvidosos

Calculada com base na análise dos créditos e registrada em montante considerado pela
Administração como suficiente para cobrir potenciais perdas nas contas a receber, de
acordo com os seguintes critérios:

Contas a receber de clientes

- Valores até R$5, vencidos há mais de 180 dias:

Tais créditos, exceto os relativos ao Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, são considerados como perdas assim que atingem 180 dias de atraso, sendo
diretamente baixados contra o resultado, na rubrica despesas comerciais. 



- Valores acima de R$5, vencidos há mais de 180 dias:

É constituída provisão para devedores duvidosos para todos os créditos, exceto para os
relativos ao Governo do Estado, vencidos entre 180 e 360 dias, a crédito da rubrica
provisão  para  devedores  duvidosos  e  a  débito  do  resultado.  Assim  que  o  crédito
ultrapassa 360 dias de atraso, o mesmo é baixado contra o resultado.

- Outros créditos a receber de órgãos do Governo Municipal e Federal:

A  partir  de  1º  de  setembro  de  2003,  de  acordo  com nova  posição  adotada  pela
Administração,  os  créditos  a  receber  de  órgãos  do  Poder  Federal  e  Municipal,
decorrentes de convênios, contratos e outras operações, vencidos há mais de 360 dias,
passaram a ser integralmente provisionados.

- Provisão complementar:

A Administração também constitui  provisão complementar para créditos a vencer  e
vencidos há menos de 180 dias, para clientes específicos, que não vêm honrando suas
obrigações junto à Companhia.

(d) Permanente

Demonstrado ao custo de aquisição corrigido até 31 de dezembro de 1995, com base
em índices oficiais, combinado com os seguintes aspectos:

 ativo imobilizado depreciado segundo as taxas descritas na nota n.º 7;

 amortização do diferido pelo prazo de 5 anos conforme nota n.º 8; e

 ao imobilizado são acrescidos os juros sobre financiamentos para obras, incorridos
até a data de entrada dos sistemas em operação.

(e) Passivos circulante e exigível a longo prazo

São  demonstrados  pelos  valores  conhecidos  ou  calculáveis,  acrescidos,  quando
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais incorridos,
em base pro-rata dia.

(f) Uso de estimativas

A  preparação  das  demonstrações  financeiras  requer  que  a  Administração  efetue
estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes
apresentados de ativos, passivos, despesas e receitas. Os valores reais podem diferir
daqueles estimados.

(g) Juros sobre o capital próprio

Os  juros  a  pagar  a  acionistas  calculados  nos  termos  da  Lei  n.º  9.249/95  foram
registrados  no  resultado  do  exercício,  na  rubrica  despesas  financeiras,  conforme
determina a legislação fiscal. Para fins de publicação das demonstrações financeiras, os
juros sobre o capital próprio estão apresentados a débito de lucros acumulados.



4.    CLIENTES 

Os valores a receber de clientes têm a seguinte composição por vencimento:

2004 2003
a) Circulante
    Valores faturados

A vencer 53.019 47.847
Vencidos até 30 dias 38.347 29.485
Vencidos de 31 até 60 dias 17.289 8.981
Vencidos de 61 até 90 dias 6.984 6.101
Vencidos de 91 até 180 dias 8.673 13.915
Vencidos acima de 180 dias 8.580 25.916

132.892 132.245

    Valores a faturar 81.129 79.279
214.021 211.524

     (-) Provisão para devedores duvidosos (13.778) (7.561)
 Total circulante 200.243 203.963

b) Realizável a longo prazo
     Valores a faturar 114.153 -
Saldo de clientes - curto e longo prazos 314.396 203.963

A conta de clientes inclui  R$8.904 de faturas emitidas contra o Estado de Minas Gerais,
sendo R$4.110  de faturas  a  vencer  e  R$10.682  faturados  contra  o  Município  de  Belo
Horizonte.

O saldo de valores a faturar demonstrado no realizável a longo prazo refere-se a débitos
renegociados com a Prefeitura de Belo Horizonte, conforme mencionado na nota 17.

A  Companhia  contabilizou  R$40.277  de  perdas  prováveis  na  realização  de  créditos  a
receber, debitados diretamente  ao resultado do exercício  findo em 31 de dezembro de
2004, na rubrica despesas comerciais. Em 2003, essas perdas foram de R$45.479.

Tais valores podem ser detalhados como segue:

2004 2003
1. Baixa direta de valores até R$5, com mais de 180 dias de

vencidos  e  acima  de  R$5,  com  mais  de  360  dias  de
vencidos

34.060 43.541

2. Provisão para devedores duvidosos para valores acima de
R$5, vencidos entre 181 e 360 dias 717 1.938

3. Complemento de provisão para valores a vencer e vencidos
há menos de 180 dias 5.500 -

40.277 45.479

Foram recuperados, em 2004, créditos já baixados no montante de R$60.284 (R$25.951
em 2003), contabilizados como outras receitas operacionais.



A movimentação da provisão para devedores duvidosos foi a seguinte:

2004 2003

1. Saldo no início do exercício 7.561 5.623
2. Provisão no exercício 6.217 1.938
3. Saldo no final do exercício 13.778 7.561

5.    OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

São representados por:

2004 2003

Convênios 288 1.844
Impostos e contribuições a compensar 14.024 5.232
Adiantamentos a empregados 4.124 3.608
Diversos 1.383 685

19.819 11.369

O  aumento  verificado  na  rubrica  impostos  e  contribuições  a  compensar  refere-se  a
excedentes  de  recolhimentos  de  imposto  de  renda e  contribuição  social,  apurados  em
função do benefício fiscal gerado pela contabilização das despesas financeiras relativas aos
juros sobre o capital próprio. Esses créditos serão compensados em recolhimentos futuros
desses tributos.

6.    REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - OUTROS VALORES E BENS

2004 2003

Caução de garantia de financiamentos 31.695 25.761
Serviços prestados a terceiros - 1.681
Convênios (*) - 30.375
Aplicação financeira vinculada 14.598 12.588
Diversos 2.917 2.740

49.210 73.145

(*) Os  saldos  de  convênios  representam  gastos  com obras  especiais  realizadas  para
terceiros, sob cláusulas contratuais que prevêem reembolso por parte do contratante.
Em  sua  maioria,  esses  convênios  são  celebrados  com  órgãos  públicos  da
administração estadual e prefeituras municipais. A Companhia recuperou, em 2004,
os saldos de convênios mantidos com o Governo do Estado, conforme mencionado na
nota 23.



7.    IMOBILIZADO

2004 2003

Descrição Custo

Depreciação
e

amortização
acumulada

Líquido Líquido

Sistemas de água

Terrenos florestas/preservação 89.737 - 89.737 88.058
Construção e poços tubulares 2.580.718 1.266.390 1.314.328 1.189.618
Instalações elétricas 14.329 10.396 3.933 4.118
Máquinas e equipamentos (DN) * 11.097 6.439 4.658 1.800
Máquinas e equipamentos (DA) * 298.378 254.379 43.999 58.071
SUBTOTAL 2.994.259 1.537.604 1.456.655 1.341.665

Sistemas de esgoto

Terrenos 3.105 - 3.105 3.105
Construções 887.365 279.406 607.959 469.784
Instalações elétricas 69 18 51 36
Máquinas e equipamentos (DN) * 3.270 2.111 1.159 1.461
Máquinas e equipamentos (DA) * 27.988 7.196 20.792 7.020
SUBTOTAL 921.797 288.731 633.066 481.406

Bens de uso geral 

Terrenos 1.507 - 1.507 1.486
Construções 80.098 55.839 24.259 24.517
Instalações elétricas 1.179 1.162 17 20
Móveis e utensílios 8.354 6.796 1.558 1.383
Máquinas e equipamentos (DN) * 25.541 15.350 10.191 6.220
Máquinas e equipamentos (DA) * 137 124 13 21
Equipamentos de perfuração de 1.030 959 71 118
Ferramentas 220 220 - -
Equipamentos de informática 30.141 14.029 16.112 9.033
Veículos 54.651 29.719 24.932 28.366
Equipamentos pesados 3.822 3.231 591 359
SUBTOTAL 206.680 127.429 79.251 71.523

Ativos intangíveis

Licença para uso de software 6.752 5.539 1.213 982
Diretrizes, métodos e processos 16.591 12.009 4.582 3.877
Servidões administrativas 2.682 1.123 1.559 1.334
Direito de exploração de concessões 27.043 3.251 23.792 16.064
Outros intangíveis 157 68 89 93
SUBTOTAL 53.225 21.990 31.235 22.350

Outras imobilizações 27.337 - 27.337 23.072
Estoque para obras 26.736 - 26.736 23.312
Obras em andamento 470.321 - 470.321 305.691

TOTAL GERAL 4.700.355 1.975.754 2.724.601 2.269.019

(*)    DN - Depreciação normal; DA - Depreciação acelerada.



Os bens alocados nos municípios em que os contratos não estabelecem indenização ao
término  da  concessão  são  amortizados de  acordo  com  os  prazos  estabelecidos
contratualmente. Os  demais bens integrantes do ativo imobilizado são depreciados pelo
método linear, com base nas estimativas de vida útil dos mesmos, de acordo com as taxas
abaixo indicadas:

% anual

Construção 4
Poços tubulares profundos 4
Móveis e utensílios 10
Máquinas e equipamentos (DN - depreciação normal) 10
Máquinas e equipamentos (DA - depreciação acelerada) 20
Instalações elétricas 10
Equipamentos de perfuração de poços 15
Veículos e ferramentas 20
Equipamentos de informática 20
Equipamentos pesados 25

A amortização dos bens intangíveis é realizada de acordo com as seguintes taxas:

% anual

Licença para uso de software 20
Diretrizes, métodos e processos 10

Servidões  administrativas são  valores  pagos  aos  proprietários  de  faixas  de  terrenos
utilizadas pela Companhia  para a passagem de adutoras. Esses ativos  são amortizados de
acordo  com o  prazo  de  vigência  dos  contratos  de  concessão  dos  municípios  onde  os
mesmos estão localizados.

Direito de exploração de concessões são amortizados de acordo com o prazo de vigência
dos contratos de concessão dos municípios assumidos.

Outras  imobilizações  compõem-se  basicamente  de  adiantamentos  para  aquisições  de
terrenos.

As depreciações e amortizações do exercício totalizaram R$176.188 (R$153.460 em 2003)
e foram apropriadas ao resultado.

Os sistemas de água representam bens e instalações em 790 localidades (757 em 2003) do
Estado de Minas  Gerais,  sendo explorados de  acordo com os contratos  de  concessões
firmados com os municípios, cujos prazos variam entre 18 e 99 anos, sendo, em sua maior
parte,  com  prazo  de  30  anos.  Na  maioria  dos  contratos  há  previsão  das  prefeituras
participarem com 20% dos investimentos em saneamento realizados no município, sob a
forma de integralização de capital na Companhia. Findo o prazo de concessão, os sistemas
serão devolvidos aos municípios pelo valor de seu ativo líquido, deduzida a participação no
capital, com exceção de três deles (Além Paraíba, Betim e Ipatinga), que serão devolvidos
livres  de  quaisquer  ônus.  No  caso  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  cujo  contrato  de
concessão foi renovado em 2002, vide comentários adicionais na nota 17.



O  saldo  da  conta  obras em  andamento  é  representado,  substancialmente,  por
empreendimentos para expansão e criação de sistemas de água, R$141.947 (R$107.257
em 2003), e de esgotos, R$317.162 (R$188.578 em 2003).

8.    DIFERIDO

Refere-se basicamente a despesas extraordinárias relacionadas ao passivo atuarial descrito
na nota 21, registrado no exercício de 2001. O reconhecimento no resultado está sendo
feito em 5 anos (à razão de R$20.740 por ano), conforme facultado pela Deliberação CVM
371/2000.

9.    EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

0 2003

Circulante
Longo
prazo Circulante

Longo
prazo

Taxas 
% a.a. Índice

Prazo
final

Em moeda nacional
Destinados ao imobilizado
. Caixa Econômica Federal 13.857 170.498 13.233 170.366 9,15 TR 2021
. Governo Estadual/BDMG 7.493 42.067 6.986 42.257 9,14 IGP-M 2016
. Tesouro Nacional 29.580 229.756 28.482 247.527 5,37 TR 2014
. Instituições privadas 2.968 34.106 - 27.887 11,57 TR 2013

Subtotal 53.898 476.427 48.701 488.037

Em moeda estrangeira
Destinados ao imobilizado
. Banco do Brasil S.A. 3.092 12.128 3.312 16.511 (*) Cambial 2009
. União Federal - bônus (**) 15.119 132.920 16.208 158.411 (***) Cambial 2024
. Governo Estadual/BDMG 11.542 21.720 12.447 35.463 4,30 Cambial 2007

Subtotal 29.753 166.768 31.967 210.385

Total 83.651 643.195 80.668 698.422

(*) Taxa de juros do Banco do Brasil: Libor + spread 13/16 de 1% a.a.

(**) O montante  dessa  dívida,  originalmente  contraída  junto  a  instituições  financeiras
externas, foi inserido no acordo concluído pelo governo brasileiro com a comunidade
financeira  internacional,  para  reestruturação  da  dívida  externa  do  setor  público
brasileiro  com  os  credores  privados  internacionais.  Nos  termos  desse  acordo,
aprovado pelo Senado Federal através da Resolução n.º 98, de 29 de dezembro de
1992, a dívida foi trocada por bônus emitidos pela União, que se tornou devedora
perante os credores externos.



Em substituição às parcelas de principal, foram emitidos vários tipos de bônus, sob taxas
de juros condizentes com aquelas usuais do mercado financeiro internacional, a saber:

Tipo do bônus Valor (US$) Emissão

Prazo
em

anos
Carência
em anos Amortização

Debt Conversion Bond 10,542,614.60 15.04.94 18 10 17 parcelas semestrais
New Money Bonds 1,668,246.74 15.04.94 15 7 17 parcelas semestrais
Flirb 1,693,079.66 15.04.94 15 9 13 parcelas semestrais
C-Bond 11,922,519.16 15.04.94 20 10 21 parcelas semestrais
Discount Bond (*) 10,302,297.71 15.04.94 30 - Única ao final de30 anos
Par Bond (*) 14,764,649.00 15.04.94 30 - Única ao final de30 anos
El Bond 1,635,553.57 15.04.94 12 3 19 parcelas semestrais
Brazilian Investiment

Bonds
2,299,774.91 31.08.89 25 10 30 parcelas semestrais

Total 54,828,735.35

A Companhia  garante  a transferência  de créditos  tarifários até o limite  suficiente  para
pagamento das prestações devidas em cada vencimento.

(*) Como garantia acessória desse financiamento, a Companhia mantém caucionado no
Banco do Brasil o montante de R$25.322, atualizado até 31 de dezembro de 2004,
mediante aplicação da média dos preços dos Bônus de Zero Cupom do Tesouro dos
Estados  Unidos  da  América,  registrado  na  rubrica  “caução  de  garantia  de
financiamentos” (nota 6).

(***) Cesta de taxas de juros  - União Federal - bônus:

Bônus Taxa de juros Comissão

Debt Conversion Bond Libor + spread 7/8 de 1% a.a. 0,2%  a.a.
New Money Bonds Libor + spread 7/8 de 1% a.a. 0,2%  a.a.
Flirb Libor + spread 13/16 de 1% a.a. 0,2%  a.a.
C-Bond 8% a.a. 0,2%  a.a.
Discount Bond Libor + spread 7/8 de 1% a.a. 0,2%  a.a.
Par Bond 6% a.a. 0,2%  a.a.
El Bond Libor + spread 13/16 de 1% a.a. 0,2%  a.a.
Brazilian Investiment Bonds 6% a.a. 0,2%  a.a.

Os outros financiamentos são garantidos por aval do Governo do Estado de Minas Gerais e
pelas receitas tarifárias da Companhia.



As parcelas de longo prazo vencem como segue:

Ano de vencimento 2004 2003

2005 - 71.653
2006 74.794 74.190
2007 75.516 74.903
2008 66.328 64.972
2009 66.787 62.321
2010 64.552 62.714
2011 66.763 65.369
2012 67.276 66.312
2013 62.485 62.505
2014 22.869 21.279
2015 em diante 75.825 72.204

643.195 698.422

10.  DEBÊNTURES

Em  junho  de  2004,  a  Companhia  realizou  a  colocação  de  debêntures  simples,  não
conversíveis em ações, em lançamento privado, mediante subscrição exclusiva pelo Banco
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Serão 300 (trezentas) debêntures de
R$1.000, cuja emissão será realizada em 12 (doze) séries de R$25.000 cada uma. Já foram
subscritas 4 (quatro) séries até 31 de dezembro de 2004.

Os termos e condições contratuais são os seguintes:

 Data de emissão 15 de junho de 2004
 Prazo 10 anos
 Carência do principal 36 meses
 Amortização 84 meses
 Vencimento final 15 de julho de 2014
 Remuneração TJLP + 3,58% a.a.
 Garantia 20% da receita arrecadada, mais a conta reserva

Como parte das garantias associadas a essa emissão, a Companhia se obriga a manter, em
uma conta reserva, o montante equivalente ao pagamento de 3 (três) parcelas vincendas,
depositado em um fundo de investimento, registrado na rubrica “caução de garantia de
financiamentos” (nota 6).

Os  recursos  dessa  emissão  destinam-se  ao financiamento  de  projetos  de  ampliação  e
modernização de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nas áreas
de concessão.

O preço de subscrição de cada série será equivalente ao valor nominal acrescido dos juros
mencionados, calculados pro rata temporis, desde a data de emissão até a data da efetiva
subscrição.



Subscrições realizadas:

2004
Séries Data de subscrição Circulante Longo prazo

1ª e 2ª 30/06/2004 1.005 50.978
3ª e 4ª 09/11/2004 2.633 50.981

3.638 101959
11.  OUTRAS OBRIGAÇÕES

2004 2003
Circulante Longo prazo Circulante Longo prazo

Contas a pagar - ICMS (*) 1.167 - 26.925 53.342
Previdência privada (**) 10.534 96.068 10.002 98.203
Programa de alimentação 7.225 - 6.184 -
Energia elétrica (***) 19.871 79.587 17.431 69.760
Prefeituras (****) 44.542 1.529 40.398 3.057
Depósitos para obras - 14.646 - 12.636
Publicidade 2.875 - 1.975 -
Outras 5.997 104 9.308 186

92.211 191.934 112.223 237.184

(*) Refere-se a passivo tributário com o Estado de Minas Gerais incluído no encontro de
contas mencionado na nota 23. 

(**) Refere-se a passivo atuarial decorrente de adaptação da Companhia às normas da
Deliberação CVM 371/2000, conforme detalhado na nota 21. O saldo do circulante
inclui R$3.631 relativos a contribuição normal do mês de dezembro de 2004, a ser
recolhida em janeiro de 2005.

(***) Refere-se a parcelamento de dívida oriunda de faturas vencidas, conforme termo de
acordo e reconhecimento de dívida formalizado junto à Companhia Energética de
Minas Gerais  -  CEMIG,  cujo pagamento se dará em 93 parcelas  remanescentes,
atualizadas pelo IGP-M e acrescidas de juros de 0,5% ao mês. O saldo do circulante
inclui R$8.502 referentes a faturas de dezembro de 2004, a vencer em janeiro de
2005.

(****) Refere-se basicamente a valores devidos à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
no montante de R$27.511, relativos a repasses tarifários vinculados a prestação dos
serviços  de  água e  esgotamento  sanitário  no  município.  O  saldo inclui  também
débitos relativos a contratos de concessões com outras prefeituras.

12.  COMPROMISSOS

Na  renovação  ou  revisão  de  alguns  contratos  de  concessões,  a  Companhia  assumiu
compromissos de participar financeiramente de obras de tratamento de fundos de vales, a
serem  executadas  pelas  prefeituras.  Esses  desembolsos,  quando  realizados  no  futuro,
serão tratados como ativo imobilizado intangível,  sob o título  Direito  de Exploração de
Concessões  e  amortizados  durante  o  prazo  de  concessão.  Os  principais  valores  estão
relacionados aos seguintes municípios:



Municípios Valor

Betim 36.000
Belo Horizonte (nota 17) 170.000
Contagem 81.000
Montes Claros 38.400
Ribeirão das Neves 97.500

13.  PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DIVIDENDOS

(a) Capital

2004 2003

Capital autorizado 2.000.000 2.000.000
Capital a subscrever (288.913) (689.438)
Capital subscrito e integralizado 1.711.087 1.310.562

O capital  subscrito  e integralizado está  representado por  19.200.931  ações,  sendo
9.645.624  (8.333.443  em  2003)  ordinárias  e  9.555.307  (8.202.631  em  2003)
preferenciais, sem valor nominal. 

(b) Ações em tesouraria

A Companhia possuía 910.515 ações de sua própria emissão em tesouraria, no valor de
R$90.317, sendo 909.401 ordinárias e 1.114 preferenciais, adquiridas principalmente
do acionista Estado de Minas Gerais,  através de operações vinculadas a acertos de
débitos oriundos de prestação de serviços de água e esgoto e convênios de cooperação
técnica. Conforme deliberação tomada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em
30  de  abril  de  2004,  foram  canceladas  817.971  ações  ordinárias,  no  valor  de
R$81.127, para adequação da quantidade máxima de ações em tesouraria permitida
pela Instrução CVM 10/1980. Após o cancelamento das referidas ações, que passou a
produzir efeitos a partir de ato deliberado na Assembléia Geral Extraordinária realizada
em 14 de julho de 2004, a Companhia permanece com o total de 92.544 ações de sua
própria emissão em tesouraria no valor de R$9.190, sendo 91.430 ordinárias e 1.114
preferenciais.

(c) Retenção de lucros

A Administração propõe a retenção de lucros no montante de R$107.646, para futuros
investimentos da Companhia, em linha com o “plano de ação” aprovado pelo Conselho
de Administração, a ser executado a longo prazo.



(d) Remuneração aos acionistas

O  Conselho  de  Administração  da  Companhia  está  propondo  à  Assembléia  Geral
Ordinária que sejam creditados juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos,
conforme facultado pela Lei  n.º 9.249/95,  no montante  de R$140.500 (R$7,68  por
ação),  correspondente  ao limite  de  50% do lucro  do exercício,  calculado  antes  de
computados os juros, conforme permitido pela legislação fiscal.

Conforme facultado pela Lei n.º 9.249/95 e dentro dos limites permitidos por esta, os
juros foram contabilizados como despesas financeiras do exercício, gerando o benefício
fiscal de R$47.770. Para fins de publicação das demonstrações financeiras, os juros
sobre o capital próprio estão sendo apresentados a débito de lucros acumulados, uma
vez que foram imputados aos dividendos previstos no Estatuto da Companhia.

Nos termos do Estatuto, os acionistas de qualquer espécie gozam do direito de receber
dividendos  de  25%  do  lucro  líquido  do  exercício.  Para  atender  a  esta  disposição
estatutária, a Administração entende que os juros sobre o capital  próprio propostos
cobrem o montante requerido, conforme demonstrado a seguir:

2004

Lucro líquido do exercício 253.030
Reserva legal - (5%) (12.652)
Base para cálculo dos dividendos 240.378
Dividendos - (25%) 60.095

Juros sobre o capital próprio antecipados 103.713
Juros sobre o capital próprio propostos 36.787
Total declarado no exercício 140.500
Imposto de renda na fonte (45)
Valor líquido para distribuição 140.455

Os juros sobre o capital próprio estão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte
de 15%, exceto para os acionistas imunes ou isentos.

Conforme deliberado na Assembléia Geral Extraordinária de 21 de dezembro de 2004,
os  acionistas  Estado  de  Minas  Gerais  e  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte
utilizaram parte dos juros sobre o capital próprio antecipados para aumentar o capital
da Companhia em R$80.554 e R$13.819, respectivamente. Assim, do total dos juros
sobre o capital próprio declarados no exercício, R$46.082 encontram-se registrados no
passivo  circulante,  além  do  saldo  remanescente  do  exercício  de  2003,  ainda  não
liquidado, no valor de R$6.235.



14.  PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS

A Administração  da  Companhia,  atendendo  ao disposto  no  Acordo Coletivo  2004/2005
assinado com os sindicatos dos empregados, aprovou a regulamentação do Programa de
Participação dos Empregados nos Lucros da Empresa, conforme deliberado em reunião de
15 de outubro de 2004 e em conformidade com a legislação vigente. O montante a ser
distribuído  será  equivalente  a  25%  dos  dividendos  mínimos  obrigatórios  pagos  aos
acionistas, ou seja, 6,25% do lucro líquido do exercício, após deduzida a reserva legal, e
terá como parâmetro  de desempenho para fins  de alcance  de metas,  o percentual  de
realização do Programa de Investimentos da Companhia aprovado para o exercício.

Do  montante  a  ser  distribuído,  30%  serão  divididos  em  partes  iguais  a  todos  os
empregados e 70% de forma proporcional ao salário. 

A Companhia provisionou em 31 de dezembro de 2004 o montante de R$9.880, para fazer
face a esse compromisso.

15.  CONTINGÊNCIAS

Todas as contingências  conhecidas e processos judiciais  com possibilidade de resultado
desfavorável,  ouvida  a  Superintendência  Jurídica  da  Companhia,  foram  reconhecidas
mediante a contabilização de provisão específica.

Composição das contingências provisionadas:

Natureza 2004 2003

 Trabalhista 3.205 3.262
 Cível 1.745 1.047
 Tributária (Finsocial) 6.500 6.500

11.450 10.809

A Companhia foi autuada pela Secretaria da Receita Federal, em abril de 2004, por não ter
incluído nas bases de cálculo do PASEP e da COFINS as receitas financeiras provenientes
das variações monetárias de obrigações, geradas pela diminuição da taxa do dólar norte-
americano. A exigência tributária na data de 30 de julho de 2004 montava a importância
de R$20.685 e pode ser  classificada como contingência  possível,  uma vez que não há
jurisprudência  relacionada  ao  assunto.  A  Companhia,  entretanto,  interpôs  recurso
administrativo visando impugnar e contestar o auto de notificação e lançamento constante
do  procedimento  tributário  e  manterá  sua  posição  de  discordância  em  instâncias
superiores, se necessário, até a decisão final.  Baseada em parecer dos seus assessores
jurídicos, a Administração entende não ser necessária a constituição de provisão para esta
autuação no momento. 



16.   EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E  SERVIÇOS -  
    

ICMS

De acordo com a Lei Estadual n.º 9.944, de 20 de setembro de 1989, e Decreto Estadual
n.º 38.104/96, a Companhia passou a ser contribuinte do ICMS sobre o fornecimento de
água  tratada,  em  regime  especial.  A  matéria  referente  à  cobrança  do  ICMS  sobre  o
fornecimento de água continua gerando controvérsia no cenário jurídico, tendo em vista a
ausência de lei específica e de definição por parte do Poder Executivo quanto à cobrança do
imposto. Consequentemente, o referido imposto não vem sendo cobrado dos consumidores
e tampouco repassado ao Governo Estadual.

17.  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO EM BELO HORIZONTE

O Estado e o Município assinaram, em 13 de novembro de 2002, convênio de cooperação,
assegurando à Companhia a continuidade da prestação dos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário em Belo Horizonte por mais 30 anos.

Em 30  de abril  de  2004,  foi  celebrado o  Primeiro  Termo Aditivo  a  este  convênio.  Os
principais itens  do convênio de cooperação, consolidados pelo aditivo, são os seguintes:

1º) Todas as tubulações de redes de água e de esgotamento sanitário de propriedade do
Município, existentes em 23 de maio de 2000, foram transferidas, por alienação, para o
patrimônio da Companhia, após devidamente avaliadas,  mediante pagamento sob a
forma de participação acionária do Município no capital  da Companhia, observado o
disposto na Lei Municipal n.º  8.754, de 16 de janeiro de 2004. A compra dos citados
bens foi referendada pela Assembléia Geral Extraordinária - AGE, de 30 de abril  de
2004 e concretizou-se pelo valor de R$280.220, conforme laudo de avaliação elaborado
por empresa especializada.

2º) Findo o prazo deste convênio, os bens alienados à Companhia e incorporados ao seu
patrimônio,  serão revertidos  ao patrimônio  do Município,  mediante  recompra,  após
avaliação contemporânea.

3º) Os bens decorrentes de investimentos efetuados pela Companhia, a partir de 24 de
maio de 2000 e até o fim de vigência deste convênio, também serão incorporados ao
patrimônio  do Município e ressarcidos à Companhia após avaliação contemporânea.

4º) O Município declarou e reconheceu o débito de sua responsabilidade no valor global de
R$70.662, referido à data de 30 de novembro de 2002, correspondente a faturas de
serviços  de  água  e  esgoto  emitidas  até  novembro  de  2002,  ainda  pendentes  de
pagamento.  O  montante  desse  débito  será  pago  em  335  parcelas  mensais  e
consecutivas equivalentes, cada uma, a 202.838,77 m3 de água, a partir de janeiro de
2005. O valor em moeda corrente de cada parcela será calculado multiplicando-se o
volume a ser quitado pelo valor da tarifa média faturada por m3 em Belo Horizonte,
acrescido  de  juros  simples  remuneratórios  de  0,5% ao mês,  contados  a  partir  de
novembro  de  2002.  Os  efeitos  dessa  negociação  estão  refletidos  no  resultado  do
exercício,  sendo R$33.935  como recuperação de  crédito  na  rubrica  outras  receitas
operacionais e R$84.459 em receitas financeiras de juros e de variações monetárias. 



A realização das parcelas a faturar está garantida pelo repasse tarifário a ser efetuado
pela Companhia ao Município, que poderá ser retido no caso de inadimplência.

5º) A  Companhia  assumirá  os  custos  do  Programa  de  Recuperação  Ambiental  e
Saneamento dos Fundos de Vale e dos Córregos em Leito Natural de Belo Horizonte –
DRENURBS, até o valor máximo de R$170.000, a ser pago ao município em parcelas
mensais no prazo de 24 anos a partir de janeiro de 2008. Os valores serão corrigidos
monetariamente segundo índice a ser estabelecido pelas partes antes dom início dos
pagamentos.

18.  IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(a) Imposto de renda do exercício

O valor registrado como despesa de imposto de renda nas demonstrações financeiras
está calculado conforme demonstrado a seguir:

2004 2003

Lucro antes dos impostos e contribuições 159.859 55.133
Participação dos empregados nos lucros (9.880) -

149.979 55.133

Adições
 Realização de reserva de correção monetária especial 15.272 15.317
 Doações/subvenções lançadas no patrimônio líquido 7.804 11.427
 Provisões não dedutíveis 8.766 26.984
 Outras 1.314 427

33.156 54.155
Exclusões
 Provisões não dedutíveis - baixa de processos judiciais

liquidados
726 2.524

 Reversão de provisões não dedutíveis 1.901 9.903
 Receita de variação cambial diferida em 2004,

referente a ganho  
Sobre operações não liquidadas

15.516 46.938

 Outras 5.244 2.231
23.387 61.596

Subtotal 159.748 47.692
Compensação de prejuízo (49.493) (14.884)

Base de cálculo 110.255 32.808

Alíquota (25%) 27.564 8.202



(b) Contribuição social do exercício

O valor registrado como despesa de contribuição social nas demonstrações financeiras
está calculado conforme demonstrado a seguir:

2004 2003

Lucro antes dos impostos e contribuições 159.859 55.133
Participação dos empregados nos lucros (9.880) -

149.979 55.133

Adições
 Realização de reserva de correção monetária especial 15.272 15.317
 Provisões não dedutíveis 8.766 26.984
 Outras 1.049 225

25.087 42.526
 Exclusões
 Provisões não dedutíveis - baixa de processos judiciais

liquidados
726 2.524

 Reversão de provisões não dedutíveis 1.901 9.903
 Receita de variação cambial diferida em 2004,

referente a ganho
Sobre operações não liquidadas

15.516 46.938

 Outras 17 10
18.160 59.375

Subtotal 156.906 38.284
Compensação de base de cálculo negativa (47.073) (11.484)

Base de cálculo 109.833 26.800

Alíquota (9%) 9.885 2.412



(c) Imposto de renda e contribuição social diferidos

A Companhia possui débitos e créditos tributários diferidos, conforme discriminação a
seguir:

Impostos diferidos em
31/12/2004

Ativos Passivos
Base de cálculo
1.Receita de variação cambial diferida, referente a ganhos

sobre operações não liquidadas - 62.453
2.Saldo de prejuízo fiscal a compensar 23.142 -
3.Base negativa de contribuição social 373.638 -
Total 396.780 62.453

Imposto de renda e contribuição social diferidos:
   Sobre débitos
      Imposto de renda (62.453 x 25%) - 15.613
      Contribuição social (62.453 x 9%) - 5.621
   Sobre créditos
      Imposto de renda (23.142 x 25%) 5.786 -
      Contribuição social (373.638 x 9%) 33.627 -

39.413 21.234

Crédito tributário não registrado 18.179 -

Até 31 de dezembro de 2004, por não atender a todos os requisitos da Instrução CVM
371/2002, a Companhia constituiu provisão integral para passivos tributários diferidos,
mas limitou a constituição dos créditos tributários ativos ao valor do passivo.

19.  INSTRUMENTOS FINANCEIROS

(a) Valor de mercado dos instrumentos financeiros

Os valores de mercado dos principais instrumentos financeiros da Companhia, sujeitos
a  variações  relevantes  quando  comparados  com seus  valores  contábeis,  são como
segue:

31/12/2004
Contábil Mercado

Passivos:
Empréstimos e financiamentos (nota 9) 726.846 629.593
Debêntures (nota 10) 105.597 105.597
Outras obrigações – previdência privada e energia elétrica (nota

11)
193.927 193.584

1.026.370 928.774



Em 31 de dezembro de 2004, a sujeição do endividamento da Companhia apresentava-
se da seguinte forma:

Índice                               
Endividamento
relacionado (%)

TR 66,2
IGP-M 6,8
Dólar – EUA 27,0

A  Companhia  não  possui  contratos  de  troca  de  índices,  juros  e  ou  indicadores,
tampouco  possui  quaisquer  outros  instrumentos  financeiros  que  possam  ser
caracterizados como derivativos.

(b) Concentração de risco de crédito

Parte substancial das vendas é pulverizada entre um grande número de clientes. No
caso desses  clientes,  o risco  de  crédito  é  mínimo  devido  à  grande carteira  e  aos
procedimentos de controle, os quais monitoram esse risco.

Os créditos de liquidação duvidosa estão adequadamente cobertos por provisão para
fazer face a eventuais perdas na sua realização.

(c) Moeda estrangeira

As operações em moeda estrangeira consistem em financiamentos destinados a obras
específicas  de melhoria  e  ampliação dos sistemas  de abastecimento  de água e  de
coleta e tratamento de esgoto. A Companhia não possui garantias quanto a proteção
de riscos cambiais.

A  exposição  da  Companhia  em  moeda  estrangeira,  representada  pelo  seu
endividamento em dólares dos Estados Unidos da América, totalizava R$196.521 em
31  de  dezembro  de  2004  (R$242.352  em  2003),  cerca  de  27,0%  de  seu
endividamento total (cerca de 31,1% em 2003).

20.  POLÍTICA DE SEGUROS

A Companhia possui apólices de seguros com cobertura de danos causados por incêndios e
outros multi-riscos que contemplam parte de seus bens. Para outros tipos de acidentes que
poderiam afetar suas construções, poços, veículos e demais bens do seu ativo imobilizado
não  há  cobertura  contratada.  Embora  não  tenha  experimentado  perdas  significativas
decorrentes dos riscos acima mencionados, a Administração iniciou estudos para reavaliar a
atual política de seguros.



21.  PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A Companhia é patrocinadora da PREVIMINAS - Fundação de Seguridade Social de Minas
Gerais,  criada  com  o  objetivo  de  complementar  a  aposentadoria  dos  funcionários
participantes, assegurando a manutenção do seu plano de benefícios na referida Fundação.
A  contribuição  da  Companhia  é  equivalente  à  dos  empregados  participantes,  em
conformidade com a legislação pertinente e estudos atuariais previamente elaborados.

Suas reservas técnicas, vinculadas ao Plano COPASA, estavam assim discriminadas em 31
de dezembro:

2004 2003
Reservas matemáticas:
 Benefícios concedidos 138.117 104.660
 Benefícios a conceder 330.423 295.739
 Reservas a amortizar (103.094) (104.039)

Total das reservas matemáticas 365.446 296.360
Superávit técnico 19.858 21.081
Total 385.304 317.441

Em 2004, o total de contribuição, como patrocinadora, foi de R$9.068 (R$7.750 em 2003),
classificados na rubrica despesas administrativas.

O  passivo  atuarial,  identificado  como  reservas  a  amortizar,  gerado  por  diferenças
contributivas  passadas,  foi  apurado  por  atuário  independente  na  data  base  de  31  de
dezembro de 2000 e negociado com a fundação em 2001, tendo sido contratada a sua
amortização  em  240  meses  na  forma  de  contribuição  especial,  conforme  disposto  na
Emenda Constitucional n.º 20, de 16 de dezembro de 1998. Os juros são de 0,4868% a.m.,
com atualização monetária pela Taxa Referencial - TR. O reconhecimento no resultado está
sendo  feito  em  5  anos,  de  acordo  com  pronunciamento  do  IBRACON  (NPC  -  26),
corroborado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.



22.  TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Além do saldo a pagar à CEMIG, demonstrado na nota 11,  as demais  transações com
partes relacionadas resumem-se, basicamente, àquelas efetuadas com o Estado de Minas
Gerais e com o Município de Belo Horizonte. Os saldos e operações mais relevantes são
como segue:

2004 2003
ATIVO Estado Município Estado Município
Circulante
 Clientes

– valores faturados 8.904 10.682 26.925 7.804
– valores a faturar - 4.241 - -

 Outros créditos a receber 1.667 - 418 -
Realizável a longo prazo
 Clientes - valores a faturar - 114.153 - -
 Outros valores e bens

– Serviços prestados a terceiros - - - 1.681
– Convênios - - 30.375 -

PASSIVO
Circulante
 Juros sobre o capital próprio 47.02

3
4.902 49.432 -

 Outras obrigações
– Contas a pagar – ICMS 1.167 - 26.925 -
– Prefeituras – repasse tarifário - 27.511 - 28.758

Exigível a longo prazo
 Outras obrigações

– Contas a pagar – ICMS - - 53.342 -

TRANSAÇÕES
 Receitas de serviço de água e

esgotamento
32.460 10.506 23.395 10.338

 Custo dos serviços prestados - 27.518 - 26.162
 Outras despesas operacionais 1.296 - 505 -
 Outras receitas operacionais - 33.935 - -
 Receitas financeiras – juros - 3.272 - -
 Receitas de variações monetárias - 81.187 - -

Os  saldos  e  operações  com  partes  relacionadas  são  realizados  a  preços  e  condições
considerados  pela  Administração  como  compatíveis  com  os  praticados  no  mercado,
excetuando-se quanto à forma de liquidação financeira, que poderá acontecer através de
negociações especiais, conforme previsto e comentado nas notas 17 e 23.



23.  ENCONTRO DE CONTAS COM O ESTADO DE MINAS GERAIS

A Companhia e o Estado de Minas Gerais celebraram em 20 de dezembro de 2004 acordo
visando a quitação mútua de débitos e créditos recíprocos, existentes até 31 de dezembro
de 2003. Foram contemplados os valores relacionados a seguir:

Discriminação Valor

1. Débitos de órgãos e entidades estaduais decorrentes de serviços de
fornecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Companhia 20.338

2. Débitos de órgãos e entidades estaduais oriundos de convênios firmados
com a Companhia 33.072

3. Débito tributário da Companhia para com o Estado, relativo ao convênio
93/1208 e termos aditivos, atualizado até dezembro de 2004 (60.375)

(6.965)

Após a quitação dos saldos descritos, foi apurado o remanescente de R$6.965 a favor do
Estado de Minas Gerais, que será considerado para fins de aumento da participação do
Estado  no  capital  social  da  Companhia,  condicionado  à  deliberação  pertinente  pela
Assembléia Geral  de Acionistas, conforme termos do acordo.

Anteriormente  ao  fechamento  definitivo  do  acordo,  a  melhor  estimativa  do  passivo
tributário descrito no item 3 acima indicava, de forma conservadora, o saldo de R$83.069,
devidamente reconhecido nos registros contábeis da Companhia. A diferença de R$22.694
em relação ao valor final acordado foi revertida para receitas financeiras neste exercício.



DIRETORIA EXECUTIVA EM 31/12/2004
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GERALDO DAVID ALCÂNTARA Diretor de Operação Centro Norte
JUAREZ AMORIM Diretor de Operação Metropolitana
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