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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2005
A Administração da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - submete à apreciação
dos seus acionistas o Relatório da Administração e suas demonstrações financeiras relativas ao exercício de
2005, juntamente com os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.
A SABESP, maior Companhia de saneamento básico da América Latina, busca aperfeiçoar suas operações de
forma a cumprir sua missão, baseada no direito equânime à universalização do saneamento como parte do
resgate da cidadania, da saúde, da qualidade de vida das pessoas e do desenvolvimento de São Paulo.
Neste ano de 2005, como decorrência da recuperação dos índices pluviométricos, bem como à operação
otimizada do Sistema Integrado Metropolitano, foi possível uma gestão mais adequada dos recursos hídricos
e da capacidade de produção, com a recuperação da capacidade dos mananciais e o afastamento do risco de
racionamento na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. Com isso, a SABESP voltou a crescer, buscando
superar seu maior desafio: vencer a dualidade entre o negócio e a prestação de um serviço público essencial,
obtendo um resultado expressivo em seu desempenho, tanto operacional como financeiro.
É importante destacar o aumento do volume faturado de esgoto – 5%. Como conseqüência, a receita bruta
com os serviços de esgoto passou de R$ 1.968,0 milhões em 2004 para R$ 2.286,5 milhões em 2005. Somente
na RMSP, em 2005, foram realizadas 81 mil novas ligações atendendo a 345 mil habitantes. Um dos principais
responsáveis por este incremento foi o Projeto Tietê - 2ª etapa o qual é financiado com recursos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
No início de 2005, a dívida vincenda somava, aproximadamente, R$ 1,5 bilhão, sendo 63% em moeda estrangeira.
Com o pagamento total do Eurobônus no montante de US$ 275 milhões utilizando-se de recursos obtidos com
a 8ª Emissão de debêntures, foi possível reduzir a exposição em moeda estrangeira, da dívida total, de 38%
para 24%, em dezembro de 2005.
Também foi relevante no ano de 2005 a recuperação do lucro líquido e da margem LAJIDA. A expressiva
marca de R$ 865,6 milhões de lucro no exercício de 2005, foi fruto do aumento do volume faturado de água e
esgoto decorrente da retomada dos padrões de consumo, do reajuste de tarifas e da apreciação de 11,8% do
real frente ao dólar. Já, a margem LAJIDA apresentou significativa recuperação passando de 43,8% em 2004
para 46,1% em 2005.
Merece destaque a Lei nº 12.292 sancionada no dia 2 de março de 2006, a qual amplia a área de atuação da
SABESP e permite à Companhia operar em outros estados e no exterior.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do Conselho de Administração

1. A COMPANHIA
A Companhia atua na prestação dos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos à
população de 368 dos 645 municípios paulistas. Além disso, é responsável pela venda de água tratada e
põe à disposição dos 6 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, não operados diretamente pela
SABESP, o seu sistema de tratamento de esgotos.
Nos municípios operados, soma-se uma rede de distribuição de água e adutoras de aproximadamente
58,0 mil quilômetros e cerca de 37,1 mil quilômetros de redes de esgotos, coletores-tronco, interceptores
e emissários.
Em 2005 a SABESP levou água tratada a 158 mil novos domicílios incluindo outros 142 mil domicílios
conectados à sua rede coletora de esgotos. Deste modo, atendeu a 100% dos domicílios urbanos com rede
de abastecimento de água, 78% com redes de coleta de esgoto e tratou mais de 60% dos esgotos coletados.

2. RECEITA OPERACIONAL
No ano de 2005, a receita operacional bruta foi de R$ 5,4 bilhões, 15,4% superior ao ano anterior, em
decorrência da retomada do consumo nos segmentos varejo e atacado, implicando em um acréscimo de
4,4% nos volumes faturados de água e esgoto e do reajuste tarifário.
A receita operacional líquida de R$ 4,9 bilhões apresentou acréscimo de 12,7%.

3. RESULTADO OPERACIONAL
O resultado medido pelo LAJIDA (Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) atingiu
R$ 2,3 bilhões, recuperando a margem LAJIDA de 43,8% em 2004 para 46,1% no ano de 2005.

4. RESULTADO LÍQUIDO
O resultado final no período, lucro de R$ 865,6 milhões, reflete o aumento das vendas, o reajuste tarifário
e o efeito da valorização do real frente ao dólar de 11,8% no exercício de 2005.

5. REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS
Durante o exercício de 2005, foram declarados juros sobre o capital próprio no montante de
R$ 348,2 milhões em substituição aos dividendos, cuja proposta está sendo enviada para ratificação na
Assembléia Geral Ordinária do dia 27 de abril de 2006.
O valor corresponde a 40,2% do lucro líquido, equivalente a, aproximadamente, R$ 12,23 por lote de mil
ações, indicando um dividend yield de 7,8%, considerando a cotação de R$ 157,00 por lote de mil ações
em 29 de dezembro, último dia de negociação do ano. Esse valor é 69% superior ao dos dividendos
mínimos obrigatórios.
Para fazer face às necessidades de investimentos com recursos próprios previstos no orçamento de
capital, está sendo proposta a transferência de R$ 563,6 milhões do lucro para a reserva para investimentos.

6. EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO E DO ENDIVIDAMENTO
A relação dívida onerosa sobre o LAJIDA apresentou substancial melhora passando de 3,7x no ano de

2004 para 2,9x em 2005 e a dívida de curto prazo sobre a dívida total reduziu-se para 11,4% refletindo o
sucesso da política de gestão do endividamento adotada pela Administração.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Receita operacional
líquida (R$ milhões) 1.910 2.411 2.902 3.101 3.236 3.356 3.435 3.767 4.131 4.397 4.953

Lucro (prejuízo)
líquido (R$ milhões) 26 58 280 542 (235) 521 216 (651) 833 513 866

LAJIDA (R$ milhões) 974 1.156 1.376 1.638 1.873 1.868 1.786 1.860 2.076 1.927 2.286

Margem LAJIDA - % 51,0 47,9 47,4 52,8 57,9 55,7 52,0 49,4 50,3 43,8 46,1

Dívida
Onerosa/LAJIDA - x 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 3,2 3,6 4,2 3,5 3,7 2,9

Dívida CP/Dívida
Total - % 5,5 15,5 17,6 17,5 14,3 6,4 8,5 16,9 13,7 21,2 11,4

Passivo Total/Ativo
Total - % 34,1 37,0 39,6 42,3 45,3 45,6 49,8 55,7 54,2 52,6 51,3

7. INDICADORES OPERACIONAIS
O ano de 2005 iniciou-se com a recuperação dos volumes faturados de água e esgoto da Companhia após
um longo período de estiagem que afetou, principalmente, o abastecimento na Região Metropolitana de São
Paulo - RMSP durante todo o ano de 2004.
O volume total faturado de água, incluindo o varejo e o atacado, apresentou um crescimento de 3,9%, em
relação ao ano de 2004. No varejo, essa recuperação representou um aumento de 4,1% nos volumes
faturados de água em relação a 2004. Também em relação ao faturamento pelos serviços de esgotos,
houve um crescimento de 5,0%, em parte pela recuperação dos volumes faturados de água, mas também
em função da ampliação do atendimento, conforme pode ser observado nos quadros a seguir por categoria
de uso e por região:

Volume Faturado** de Água e Esgotos no Varejo e Atacado por Categoria de Uso
(milhões de m³)

Categoria de Uso
Água Esgoto

2004 2005 Var. % 2004 2005 Var. %

Residencial 1.222,1 1.275,8 4,4 947,6 997,9 5,3
Comercial 142,4 145,3 2,0 127,4 131,9 3,5
Industrial 31,8 33,4 5,0 31,1 32,0 2,9
Pública 44,7 45,7 2,2 35,3 36,4 3,1
Total Varejo 1.441,0 1.500,2 4,1 1.141,4 1.198,2 5,0
Permissionárias 251,4 258,7 2,9 - - -
Total Geral 1.692,4 1.758,9 3,9 1.141,4 1.198,2 5,0

Volume Faturado** de Água e Esgotos no Varejo e Atacado por Região
(milhões de m³)

Região
Água Esgoto

2004 2005 Var. % 2004 2005 Var. %

RMSP 954,5 997,8 4,5 770,7 811,7 5,3
Sistemas Regionais* 486,5 502,4 3,3 370,7 386,5 4,3
Total Varejo 1.441,0 1.500,2 4,1 1.141,4 1.198,2 5,0
Permissionária 251,4 258,7 2,9 - - -
Total Geral 1.692,4 1.758,9 3,9 1.141,4 1.198,2 5,0

(*) Composto pelas regiões do Litoral e Interior
(**) Informações não auditadas

A Companhia continua expandindo seus serviços através da evolução do número de ligações de água e
esgoto e da população atendida o que pode ser observado no quadro a seguir:

Indicadores 05/04
Operacionais* 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

%

Ligações
de Água1 4.111 4.324 4.601 4.946 5.242 5.535 5.717 5.898 6.044 6.358 6.489 2,1

Ligações
de Esgoto1 2.870 3.019 3.277 3.559 3.763 3.976 4.128 4.304 4.462 4.747 4.878 2,8

População Água 17,4 17,6 18,5 19,1 19,4 20,6 20,9 21,2 21,3 22,3 22,6 1,3
atendida2

Esgoto 12,9 13,1 14,0 14,8 15,1 15,9 16,2 16,8 17,2 18,0 18,3 1,7

Água
no ata-

Volume
cado

315 357 368 388 393 318 322 339 346 251 259 3,2

faturado3

Água
no
varejo

1.323 1.348 1.409 1.429 1.396 1.413 1.376 1.431 1.419 1.441 1.500 4,1

Esgoto 975 993 1.036 1.066 1.058 1.070 1.054 1.105 1.110 1.141 1.198 5,0

Nº de
empregados4 18.861 18.467 19.129 19.340 18.324 18.048 18.159 18.505 18.546 17.735 17.448 (1,6)

Produtividade
operacional 5 370 398 412 440 491 527 542 551 566 626 651 4,0

Notas:
(1) Em 1000 unidades no final do período
(2) Em milhões de habitantes, final do período (não inclui fornecimento no atacado)
(3) Em milhões de m³
(4) Número de empregados em dezembro de cada ano
(5) Número de ligações de água e esgoto por empregado

* Informações não auditadas

8. REPASSES DE RECURSOS, FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS
Para viabilizar seu Plano Plurianual de Investimentos a SABESP manteve, em 2005, negociações com diversos
agentes financeiros, dentre os quais podemos destacar:
Repasse de Recursos
Orçamento Geral da União - OGU (Recursos Não Onerosos)
Programa de Saneamento Ambiental em Regiões Metropolitanas
Em 2005, a SABESP assinou 4 convênios de repasse de recursos do Orçamento Geral da União para
execução de obras e serviços de esgotamento sanitário nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas.
O valor total do investimento é de R$ 15 milhões, dos quais R$ 10,9 milhões serão repassados pela União.
PRODES - Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas da Agência Nacional de
Águas - ANA
Em 2001, foram assinados seis contratos entre a SABESP e a União, através da Agência Nacional de
Águas - (Pindamonhangaba - Araretama, Pindamonhangaba - Moreira César, Itatiba, São José dos Campos,
Hortolândia e São Luiz do Paraitinga), objetivando o estímulo financeiro por intermédio do pagamento de
esgoto tratado, no âmbito do PRODES, perfazendo o valor total de R$ 16,2 milhões.
Em 2004 foram assinados três contratos referentes a empreendimentos em estações de tratamento e
afastamento de esgotos nos municípios de Cachoeira Paulista, Guararema - Sede e Guararema - Parateí
(R$ 1,4 milhões), totalizando, nos nove contratos assinados, cerca de R$ 17,6 milhões em valores originais.

continua...
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SECRETARIA DE ENERGIA,
RECURSOS HÍDRICOS E

SANEAMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

(Em milhares de reais)

Av. Paulista, 2150 - São Paulo -  SP

CNPJ nº 07.256.659/0001-52
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores quotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras da J. Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda., relativas ao exercício e semestre
findos em 31 de dezembro de 2005, elaboradas de acordo com a legislação em vigor e acompanhadas do relatório dos auditores independentes.
A J. Safra Corretora iniciou suas atividades em março de 2005 e os resultados apresentados encontram-se dentro das expectativas originalmente estabelecidas em seu plano de negócios.

A Diretoria - São Paulo, 22 de fevereiro de 2006.

ATIVO 2005
CIRCULANTE 64.502
Disponibilidades 165
Aplicações interfinanceiras de liquidez 47.662

Aplicações em depósitos interfinanceiros 47.662
Títulos e valores mobiliários e

instrumentos financeiros derivativos 7.686
Vinculados a prestação de garantias 7.686

Outros créditos 8.989
Negociação e intermediação de valores 8.620
Diversos 369

PERMANENTE 17.036
Investimentos 17.036

Outros investimentos 17.036
TOTAL DO ATIVO 81.538

PASSIVO 2005
CIRCULANTE 50.731
Outras obrigações 50.731

Fiscais e previdenciárias 2.148
Negociação e intermediação de valores 5.941
Diversas 42.642

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30.807
Capital social: 24.000

De domiciliados no País 24.000
Reserva de capital 2.731
Reserva de lucros 204
Lucros acumulados 3.872

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 81.538

Segundo Exercício findo em
 Semestre 31 de dezembro

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA 5.052 7.430

Resultado de operações com títulos e
valores mobiliários 5.052 7.430

RESULTADO BRUTO DA
 INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 5.052 7.430

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)
 OPERACIONAIS (961) (1.292)

Receitas de prestação de serviços 174 183
Despesas de pessoal (287) (477)
Outras despesas administrativas (593) (630)
Despesas tributárias (253) (365)
Outras despesas operacionais (2) (3)
RESULTADO OPERACIONAL 4.091 6.138
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO

SOBRE O LUCRO 4.091 6.138
IMPOSTO DE RENDA E

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (1.378) (2.062)
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE/

EXERCÍCIO 2.713 4.076
Quantidade de quotas: 24.000
Lucro líquido por quota R$ 113,04 R$ 169,83

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005  (Em milhares de reais)

Segundo Exercício findo em
 Semestre 31 de dezembro

ORIGENS DE RECURSOS 8.845 78.807
Lucro líquido ajustado 2.713 4.076

Lucro líquido do semestre/exercício 2.713 4.076
Recursos de acionistas - 24.000

Aporte de capital social - 24.000
Recursos de terceiros originários de:

Aumento dos subgrupos do passivo: - 50.731
Outras obrigações - 50.731

Diminuição dos subgrupos do ativo: 6.132 -
Aplicações interfinanceiras de liquidez 6.132 -

APLICAÇÕES DE RECURSOS 8.682 78.642
Inversões líquidas em: - 14.305

Investimentos - 14.305
Aumento dos subgrupos do ativo: 3.858 64.337

Aplicações interfinanceiras de liquidez - 47.662
Títulos e valores mobiliários

e instrumentos financeiros
derivativos 659 7.686

Outros créditos 3.199 8.989
Redução dos subgrupos do passivo 4.824 -

Outras obrigações 4.824 -
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES 163 165
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA
Disponibilidades:

No início do semestre/exercício 2 -
No fim do semestre/exercício 165 165

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES 163 165

Capital Social
Capital a Reserva Reserva Lucros

Capital integralizar de capital de lucros acumulados Total
Constituição da Corretora em 7 de

dezembro de 2004
Subscrição e integralização do capital inicial 10.000 (780) - - - 9.220

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 10.000 (780) - - - 9.220
Aumento de capital 14.000 (14.000) - - - -
Integralização de capital - 14.780 - - - 14.780
Outros eventos:

Atualização de títulos patrimoniais - - 2.731 - - 2.731
Lucro líquido do exercício - - - - 4.076 4.076
Destinações:

Reserva legal - - - 204 (204) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 24.000 - 2.731 204 3.872 30.807

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2005 24.000 - - 68 1.295 25.363
Outros eventos:

Atualização de títulos patrimoniais - - 2.731 - - 2.731
Lucro líquido do semestre - - - - 2.713 2.713
Destinações:

Reserva legal - - - 136 (136) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 24.000 - 2.731 204 3.872 30.807

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005  (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - DEZEMBRO 2005 (Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A J. Safra Corretora de Valores e Câmbio
Ltda. foi constituída em 7 de dezembro de 2004 e autorizada a funcionar pelo
Banco Central do Brasil - BACEN em 2 de março de 2005. Suas operações
são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam
integralmente no mercado financeiro, utilizando-se da estrutura administrativa
e operacional do Banco J. Safra S.A., cujas demonstrações financeiras
devem ser lidas em conjunto. O benefício dos serviços prestados entre
essas instituições e os custos da estrutura operacional e administrativa é
absorvido, em conjunto ou individualmente, segundo a praticabilidade de
lhes serem atribuídas.
Os rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2004, pelos títulos
depositados no Banco Central do Brasil - BACEN referentes ao processo de
autorização do funcionamento da instituição, no montante de R$ 84, estão
apresentados na rubrica “Resultado com títulos e valores mobiliários” no
resultado do exercício.
A partir do 2º trimestre de 2005, a J. Safra Corretora de Valores e Câmbio
Ltda. passou a operar junto à Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e
Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas e práticas contábeis estabelecidas pelo BACEN, consubstanciadas
no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF,
que inclui práticas e estimativas contábeis no que se refere à constituição de
provisões.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) A apuração do resultado é efetuada pelo regime de competência.
b) Ativo circulante, exceto títulos e valores mobiliários, são demonstrados
pelos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as
variações monetárias e cambiais auferidos até a data do balanço e quando
aplicável, foram constituídas provisões para ajuste ao valor de realização.
c) Títulos e Valores Mobiliários
De acordo com a Circular BACEN nº 3.068, de 8 de novembro de 2001, e
regulamentação complementar, os títulos e valores mobiliários são
classificados nas seguintes categorias:
• Títulos para negociação: apresentados no ativo circulante, independente
dos prazos de vencimento dos títulos, contabilizados pelo valor de mercado
e o registro da valorização ou da desvalorização é efetuado diretamente no
resultado;
• Títulos disponíveis para venda: registrados pelo valor de mercado, sendo
seus rendimentos intrínsecos reconhecidos na demonstração de resultado,
e o registro da valorização ou da desvalorização a mercado é efetuado em
conta destacada do patrimônio líquido denominada “Ajustes ao valor de
mercado - TVM e instrumentos financeiros derivativos”, líquido dos
correspondentes efeitos tributários. Os ganhos e as perdas, quando
realizados, são reconhecidos na demonstração de resultado, em

contrapartida de conta específica do patrimônio líquido, líquido dos
correspondentes efeitos tributários;
• Títulos mantidos até o vencimento: contabilizados pelos respectivos
custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos, os quais são
registrados diretamente no resultado.
d) Ativo Permanente
Os investimentos em títulos patrimoniais de bolsas de valores e de
mercadorias estão demonstrados ao valor de custo e são ajustados pelos
valores informados pelas respectivas bolsas, tendo como contrapartida,
reserva de capital específica no patrimônio líquido.
e) A metodologia para mensuração do valor de mercado (valor provável de
realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos, é baseada nos modelos de precificação desenvolvidos pela
administração, que inclui, a captura de preços médios praticados no
mercado, dados divulgados pelas diversas associações de classe, bolsas
de valores e bolsas de mercadorias e de futuros, aplicáveis para a data base
das demonstrações financeiras. Assim, quando da efetiva liquidação
financeira destes itens, os resultados poderão vir a serem diferentes dos
estimados.
f) Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota base de 15% do
lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre determinados limites.
A provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 9% do lucro
antes do imposto de renda.
4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - Em 31 de dezembro, a carteira
de títulos e valores mobiliários era composta por:

Valor de mercado por
prazos de vencimento

Valor de Ajuste ao
custo Até 360 valor de

atualizado  dias Total mercado
Títulos para negociação
Letras Financeiras do
Tesouro - LFT 7.684 7.686 7.686 2

7.684 7.686 7.686 2

5. CAPITAL SOCIAL - A instituição foi constituída com capital inicial de R$
10.000, representado por 10.000 quotas com valor nominal de R$ 1.000,00
cada, sendo que foi integralizado no ato o montante em dinheiro de R$
9.220 e R$ 780 com a conferência de título patrimonial da BOVESPA em
2 de março de 2005.
Durante o primeiro semestre de 2005, ocorreu aumento de capital no
montante de R$ 14.000, com a emissão de 14.000 novas quotas com
valor nominal de R$ 1.000,00 cada, sendo integralizado no ato o montante
de R$ 485 e o restante no montante de R$ 13.515 em 1º de abril de 2005.
O referido aumento foi homologado pelo Banco Central do Brasil -
BACEN em 12 de abril de 2005.

DIRETORIA
ALBERTO JOSEPH SAFRA BENEDITO IVO LODO FILHO

J. SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores e Quotistas
J. Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
1. Examinamos o balanço patrimonial da J. Safra Corretora de Valores e
Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de 2005 e as correspondentes
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das
origens e aplicações de recursos do exercício e semestre findos nessa data,
elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa
responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações
financeiras.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria

aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados
com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações
financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames
compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações
e os sistemas contábil e de controles internos da Corretora, (b) a constatação,
com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os
valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas
e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração
da Corretora, bem como da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.

3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da J. Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. em 31 de
dezembro de 2005 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio
líquido e as origens e aplicações de recursos do exercício e semestre findos
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2006.

João Manoel dos Santos
Contador
CRC 1RJ054092/O-0 “S” SP

6. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - A conciliação dos
encargos de imposto de renda e contribuição social no exercício findo em 31
de dezembro de 2005, pode ser assim demonstrada:

I.R.P.J. C.S.
Resultado antes da tributação 6.138 6.138
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas

vigentes 1.534 552
Outros (24) -

Total da despesa 1.510 552
7. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS:
As transações com partes relacionadas estão a seguir demonstradas:

Ativo Receita
 (Passivo)  Exercício

Disponibilidades 56 -
Aplicações em depósitos interfinanceiros 47.662 4.393
Negociação e intermediação de valores -
Banco J. Safra S.A. (1.330) -

8. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
Em 31 de dezembro de 2005 a J. Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
não possui instrumentos financeiros derivativos próprios.
9. OUTRAS INFORMAÇÕES
a) A rubrica outros créditos - Negociação e intermediação de valores, em
dezembro de 2005, referem-se ao resultado do pregão de 29 de dezembro
de 2005 das operações dos investidores no mercado futuro (BM&F), com
liquidação financeira em 2 de janeiro de 2006. O saldo de títulos e valores
mobiliários na data do balanço está também vinculado às operações desses
investidores.
b) A rubrica de outras obrigações diversas refere-se, em 31 de dezembro
de 2005, substancialmente, a recursos recebidos de investidores
estrangeiros, no montante de R$ 42.484, cuja posição de contratos negociada
no mercado futuro, totaliza R$ 6.181.467 em 31 de dezembro de 2005.

Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

JOÃO BATISTA VIDEIRA MARTINS CARLOS ALBERTO DE MOURA ROCHA - TC CRC - 1SP105795/O-1

Açotécnica S.A. Indústria e Comércio
C.N.P.J. nº 59.451.724/0001-02 - NIRE 35.300.120.981

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 14/02/2006
Data e Local: 14 de fevereiro de 2006 às 17:30 horas, na sede social, na Via
de Acesso João de Goés, 1900, no município de Jandira, Estado de São 
Paulo. Convocação: Dispensada a convocação conforme faculta o parágrafo
4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76. Presença: Presente a totalidade dos acio-
nistas com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença 
de Acionistas. Mesa: Sylvio Tuma Salomão - Presidente e Maria Helena
Santana - secretária. Deliberaçâo Tomada: Em decorrência do desliga-
mento do Sr. José Luiz Daher Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro, 
RG nº 6.406.867 e CPF nº 009.122.048-09, residente e domiciliado na Rua 
Alves Guimarães, 689 apto.62 - São Paulo - SP, foi deliberado que o cargo de 
Diretor Industrial ficará vago até nova determinação da Assembléia Geral.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembléia 
lavrando-se a presente, que depois de lida e aprovada foi assinada pelos 
acionistas presentes. Declaramos ser a presente, cópia fiel daquela lavrada 
no livro próprio da sociedade. Jandira, 14 de fevereiro de 2006. Mesa: Sylvio 
Tuma Salomão - Presidente; Maria Helena Santana - Secretária. Acionis-
tas: Açotécnica S.A.; Açotécnica Empr. e Com. Exterior Ltda. JUCESP 
nº 75.106/06-1 em 13/03/2006. Cristiane da Silva F. Corrêa - Sec. Geral.

GNPV Consultoria S.A.
CNPJ/MF nº 07.842.242/0001-71

Extrato da Ata da AGE de 03/03/2006
Às 16:00 hs., na sede, na Av. Nove de Julho, nº 1.023, Sala 08, Parte,
Centro, Poá/SP. Presença: A totalidade do Capital Social. Mesa: Presi-
dente: Sr. Jair Ribeiro da Silva Neto; Secretário: Sr. André Jacintho
Mesquita. Deliberações: Aprovam a eleição dos novos membros da
Diretoria da Sociedade, pelo prazo de um ano, contados a partir da pre-
sente data, tendo sido eleitos os Srs. Jair Ribeiro da Silva Neto, RG nº
6.988.460-SSP-SP e CPF/MF nº 022.718.058-56, para o cargo de Diretor
Presidente; José Carlos Pimentel, RG nº 8.591.610-SSP-SP e CPF/MF
nº 866.788.928-87; e Rogério Igreja Brecha Junior, RG nº 7.793.221-
SSP-SP e CPF/MF nº 101.553.148-23, para os cargos de Diretores Vice-
Presidente; André Jacintho Mesquita, RG nº 16.990.193-2-SSP-SP e
CPF/MF nº 071.767.968-31, para o cargo de Diretor Financeiro. Os
Diretores ora eleitos foram investidos em seus respectivos cargos,
mediante assinatura de Termo de Posse, lavrado em livro próprio. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foi por todos assinada. São Paulo,
03/03/2006. Jair Ribeiro da Silva Neto - Presidente da Mesa; André
Jacintho Mesquita - Secretário da Mesa. JUCESP nº 76.647/06-7 em
15/03/2006. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

ETERNIT S.A.
CNPJ nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344
ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE ACIONISTAS 
TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores acionistas titulares de ações preferen-
ciais, a se reunirem em Assembléia Especial no próximo dia 07 de abril 
de 2006, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Dr. Fernandes 
Coelho, 85, 8º. andar, Pinheiros, São Paulo – SP, a fi m de procederem a 
eleição de dois membros do Conselho de Administração, na forma do art. 
17 do estatuto social. Os Conselheiros eleitos exercerão seu mandato 
até a AGO a realizar-se em 2007. Os acionistas, além de exibirem docu-
mentos hábeis de identifi cação, deverão apresentar, na sede social, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, extrato atualizado 
da conta de depósito das ações escriturais fornecido e autenticado pela 
instituição fi nanceira depositária.

São Paulo, 23 de março de 2006
Sergio Alexandre Melleiro

Presidente do Conselho de Administração 23, 24, 25



22 – São Paulo, 116 (57) Diário Oficial Empresarial sábado, 25 de março de 2006 sábado, 25 de março de 2006 Diário Oficial Empresarial São Paulo, 116 (57) – 79

continua...

...continuação da página anterior

Os valores referentes ao Programa PRODES encontram-se depositados e aplicados no Fundo de
Investimento Caixa Despoluição de Bacias Hidrográficas Renda Fixa Longo Prazo na Caixa Econômica
Federal e fecharam o ano de 2005 com o montante de R$ 31,5 milhões.
Financiamentos
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
Em 2003, a SABESP assinou 16 contratos de financiamento de obras de água e esgotos com recursos do
FGTS, cujo Agente Financeiro é a Caixa Econômica Federal, com juros de 8,0% + TR ao ano para água,
e 6,5% + TR ao ano para esgoto, com prazo máximo de carência de até 36 meses e prazo de amortização
de 180 meses. Foram contratados R$ 324,5 milhões de recursos financiados para um investimento de
R$ 361 milhões, sendo R$ 36,5 milhões de contrapartida com recursos próprios da Companhia.
Em 2004, foram assinados quatro contratos de financiamento junto ao Ministério das Cidades, através da
Caixa Econômica Federal - Agente Financeiro do FGTS, referente a obras do Sistema de Abastecimento
de Água com juros de 8,0% + TR ao ano, com prazo de carência de 36 meses e prazo de amortização de
180 meses. Foram contratados R$ 154,7 milhões de recursos financiados para um investimento de
R$ 172 milhões.
Em 2005, a SABESP entrou com cartas-consulta, solicitando financiamento, no Ministério das Cidades no
Programa Saneamento para Todos. A conclusão do processo de decisão ocorrerá ao longo de 2006.
FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos
No exercício de 2005, foram contratados recursos junto ao FEHIDRO para nove empreendimentos, totalizando
investimentos de R$ 4,4 milhões, sendo o valor financiado de R$ 1,1 milhão, todos na modalidade
Reembolsável, cujo Agente Financeiro é o BANESPA e com contrapartida de R$ 3,3 milhões. O desembolso
total do FEHIDRO em 2005 foi de R$ 1,5 milhão.
Japan Bank For International Cooperation – JBIC
A SABESP assinou, em 6 de agosto de 2004, o contrato de financiamento com o JBIC – Japan Bank for
International Cooperation no valor de ¥ 21.320 milhões, equivalentes a aproximadamente R$ 422,8 milhões
em 31 de dezembro de 2005, destinado ao Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana
da Baixada Santista – RMBS, empreendimento no valor de ¥ 39.221 milhões, equivalentes a aproximadamente
R$ 777,8 milhões, sendo a contrapartida da SABESP no valor de ¥ 17.901 milhões, equivalentes a
aproximadamente R$ 355,0 milhões. Em maio de 2005 foi assinado o contrato com um Consórcio de
empresas, para o gerenciamento do programa, cujo prazo de execução é de 5 anos.
BNDES
Em agosto de 2002, a SABESP assinou um primeiro contrato de financiamento com o BNDES e
mais quatro bancos privados que atuam como agentes repassadores do sistema BNDES, no valor
de R$ 240,0 milhões, destinados à parte da contrapartida nacional para o Projeto Tietê - 2ª Etapa. De
2002 até 2005 foram desembolsados R$ 203,4 milhões.
Empréstimos
Emissão de Títulos junto ao Mercado de Capitais
Em 2005, a SABESP tomou as seguintes iniciativas para o refinanciamento de suas obrigações junto ao
mercado de títulos de capitais:
7ª Emissão de Debêntures
Como parte do Primeiro Programa de Distribuição de Valores Mobiliários, a Companhia emitiu, em 1º
de março de 2005, 300 mil debêntures ao valor nominal unitário de mil reais, perfazendo um total de
R$ 300 milhões. A data da liquidação financeira da operação foi 14 de março de 2005.
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

Pagamento
Quantidade Remuneração de Juros Amortização Vencimento

1ª série 200.000 CDI + 1,50% aa semestral parcela única março de 2009
2ª série 100.000 IGP-M 10,80% anual parcela única março de 2010

O valor captado destinou-se principalmente à liquidação de parcelas de debêntures vincendas da 4ª emissão
(R$ 50 milhões) e da 5ª emissão (R$ 149,5 milhões) e ao pagamento de outras parcelas de empréstimos.
Repactuação de 2/3 das Debêntures da 5ª Emissão
Em 1º de abril de 2005, a Companhia repactuou as condições financeiras de 2/3 (dois terços) do valor
nominal das debêntures em circulação da 1ª e 2ª séries, correspondente a R$ 298 milhões, conforme abaixo:

Remuneração antes Remuneração após Pagamento
da repactuação a repactuação de Juros

1ª série CDI + 2,00% aa CDI + 1,10% aa trimestral

2ª série IGP-M 12,70% IGP-M 10,65% anual

Cabe observar que em 1º de abril de 2005, a Companhia amortizou 1/3 (um terço) do valor atualizado das
debêntures em circulação da 5ª emissão no valor total de R$ 149,1 milhões. A amortização dos 2/3 (dois
terços) restantes está prevista para 1/04/06 e 1/03/07.
8ª Emissão de Debêntures
Ainda como parte do Programa de Distribuição de Valores Mobiliários, a Companhia emitiu, em 1º de
junho de 2005, 700 mil debêntures, ao valor nominal unitário de mil reais, perfazendo um total de
R$ 700 milhões. A data da liquidação financeira da operação foi 24 de junho de 2005.
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

Pagamento
Quantidade Remuneração de Juros Amortização Vencimento

1ª série 350.000 CDI + 1,50% aa semestral parcela única junho de 2009
2ª série 350.000 IGP-M 10,75% anual parcela única junho de 2011

O valor captado destinou-se à liquidação integral do Eurobônus/05 em 28 de julho de 2005, no montante
de US$ 275 milhões, bem como, da última parcela de juros.

9. INVESTIMENTOS
Durante o ano de 2005, foram investidos R$ 678,2 milhões nos municípios de sua área de atuação. A
tabela a seguir apresenta os investimentos em água e esgotos realizados na Região Metropolitana de
São Paulo - RMSP e nos Sistemas Regionais.

INVESTIMENTO POR REGIÃO - 2005
(R$ milhões)

Região Água Esgoto Total

RMSP 231,6 224,6 456,2
SISTEMAS REGIONAIS 84,6 137,4 222,0
TOTAL 316,2 362,0 678,2

As novas ligações de água e esgotos e as populações beneficiadas são apresentadas a seguir:

Ligações de Água e Esgoto Executadas e População Beneficiada - 2005

RMSP Sistemas Regionais Total

ÁGUA
Nº de novas Ligações¹ 101 57 158

População Beneficiada² 415 185 600

ESGOTO
Nº de novas Ligações¹ 81 61 142

População Servida² 345 200 545

(¹) Em 1.000 unidades
(²) Em 1.000 habitantes

Região Metropolitana de São Paulo – RMSP
Em 2005 os investimentos na RMSP totalizaram R$ 456,2 milhões distribuídos em seus vários programas
voltados à produção e distribuição de água, coleta e tratamento dos esgotos, para uma população atendida
diretamente de 15,3 milhões com serviços de água e 12,4 milhões com rede de coleta de esgotos.
• Água
O ano de 2005, ao contrário de 2004, começou altamente favorável em termos de pluviosidade, recuperando
grande parte das reservas das represas do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da RMSP,
voltando a crescer o consumo na Região Metropolitana que foi bastante afetada pelo Programa de Incentivo
à Redução de Consumo. Buscando minimizar os possíveis efeitos de desabastecimento de água e garantir
a expansão e regularização no atendimento, foram investidos cerca de R$ 75 milhões no Programa
Metropolitano de Água (PMA II), por meio da execução de empreendimentos que permitam o aumento da
disponibilidade de água nos mananciais, ampliação da capacidade de tratamento e melhoria no sistema
de adução e distribuição de água.
• Esgotos
Para a expansão dos sistemas de coleta de esgotos foram realizadas cerca de 81 mil novas ligações na
Região Metropolitana de São Paulo servindo a mais 345 mil habitantes.
No Projeto Tietê - 2ª etapa, financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
foram empregados, até 2005, recursos da ordem de R$ 720 milhões, o que representa a implantação de
123 km de interceptores e coletores, 1.030 km de redes coletoras e 120 mil ligações domiciliares, além do
desenvolvimento de ações de melhoramento operacional e de estudos especiais inerentes ao Programa.
Especificamente para o exercício de 2005, a SABESP atingiu a cifra de R$ 180 milhões de recursos

investidos, com a execução física de 20 km de interceptores e coletores, 110 km de redes coletoras e 12
mil ligações domiciliares.
• Desenvolvimento Operacional
Prosseguiram-se as obras de remanejamento da Adutora de Cotia, que beneficiarão mais de 400 mil
pessoas em Taboão da Serra, Embu e São Paulo (Jardim Arpoador e Raposo Tavares) e os enchimentos
das Represas de Paraitinga e Biritiba-Mirim, integrantes do Sistema Produtor Alto Tietê que regularizarão
mais 2,5 m³/s de água, que associados aos 3,4 m³/s de água bruta nessa mesma bacia, provenientes
do convênio com DAEE, totalizarão 5,9 m³/s de água, garantindo melhores condições de reserva de
água para o abastecimento.
Visando melhorias no abastecimento de São Bernardo do Campo, foram realizadas pequenas obras,
interligações e mudanças de setorização, solucionando problemas de intermitência no abastecimento para
165 mil habitantes.
Numa ação absolutamente inovadora, foi realizada a individualização das ligações dos apartamentos de
um conjunto habitacional do CDHU (piloto), envolvendo 8 blocos, totalizando 160 apartamentos com
conta individual.
Sistemas Regionais
Do total de 368 municípios operados pela SABESP, a Diretoria de Sistemas Regionais está presente em 330
municípios do Interior e do Litoral do Estado de São Paulo e, durante o ano de 2005 realizou cerca de
R$ 222,0 milhões em investimentos em seus municípios. Dentre as realizações podemos destacar as seguintes:
• Água
Ampliação e melhorias em diversos sistemas de abastecimento de água com a execução de cerca de 57
mil novas ligações de água, beneficiando aproximadamente 185 mil habitantes em diversos municípios,
dentre os quais destacam-se Bertioga, Botucatu, Campo Limpo Paulista, Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá,
Hortolândia, Itapetininga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, São Sebastião, Lins, São José
dos Campos, Presidente Prudente, Franca, Itatiba, Santos, Taubaté e Tremembé.
• Esgotos
Implantação, ampliação e melhorias nos sistemas de esgotamento sanitário com a realização de
aproximadamente 61 mil novas ligações de esgoto, beneficiando cerca de 200 mil habitantes em vários
municípios, como, por exemplo, Botucatu, Campo Limpo Paulista, Caraguatatuba, Cubatão, Franca, Guarujá,
Hortolândia, Monte-Mor, Ilhabela, Paraguaçu Paulista, Paulínia, Itapetininga, Pindamonhangaba, Praia Grande,
Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Santos, Lins, São Sebastião, São José dos Campos, Campos do Jordão,
Taubaté e Ubatuba.
• Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista
O objetivo do Programa é a implantação de sistemas de esgotamento sanitário que beneficiarão todos os
municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista. Compreende a execução de 1.100 km de redes
coletoras, 125 mil ligações domiciliares, 85 estações elevatórias, 7 estações de tratamento, 1 sistema de
disposição oceânica e melhorias na estação de pré-condicionamento de esgotos no emissário submarino
de Santos/São Vicente.
• Desenvolvimento Operacional
No sentido de se trabalhar de uma forma planejada e eficiente foi desenvolvido um sistema, denominado
SISPLAN, responsável pelo planejamento e controle das ações de desenvolvimento operacional que,
associado ao SISPERDAS, permite acompanhar todas as ações de desenvolvimento operacional e seus
resultados efetivos.
No que se refere às ações propriamente ditas, e tendo ainda como foco o controle e redução das perdas,
foi adotada uma estratégia que atinge todos os fatores intervenientes na composição das perdas reais,
com ênfase em: programa de calibração de macro medidores, com aquisição de equipamentos e softwares,
treinamento em pesquisa de vazamentos não visíveis, aquisição de geofones e barras de escuta,
desenvolvimento e controle da qualidade de materiais e desenvolvimento de padrão para ligação. Para a
melhoria das condições de pressão nas redes ampliou-se o parque de válvulas redutoras de pressão –
VRP’s, com a instalação de mais 34 válvulas em 2005.

10. GESTÃO EMPRESARIAL
Respeito ao Cliente
Em 2005, a Ouvidoria da SABESP – sempre com o objetivo de garantir um atendimento altamente satisfatório
e confiável ao cliente-cidadão - atuou de forma inovadora no relacionamento com as demais áreas da
empresa, investiu na gestão de qualidade e na busca da excelência e aperfeiçoou seus mecanismos de
informação e controle. No relacionamento com o cliente, a Ouvidoria atua em segunda instância e por isso
seus resultados refletem o atendimento primário prestado pela empresa e são mensurados mais pelos
ganhos de “conteúdo” do que de “quantidade”. Se os números da Ouvidoria são pequenos em relação ao
universo de clientes, significa que a empresa está atuando satisfatoriamente nos dois níveis. É sob tal
ótica que devem ser vistas as informações a seguir.
Dados Gerais de Atendimento
Até o final de 2005 a Ouvidoria acatou e protocolou 9.356 manifestações recebidas por telefone, e-mail,
carta e pessoalmente. Dessas, 9.034 (97,07%) estavam resolvidas e encerradas até 31/12/2005. No Procon,
foram registradas 1.566 manifestações referentes à SABESP, das quais, 1.542 (98,46%) estavam atendidas
até 31 de dezembro de 2005. No Projeto de Atendimento Diferenciado - “Expressinho”, parceria com os
Juizados Especiais com o objetivo de buscar soluções amigáveis para reclamações dos clientes antes do
ajuizamento da ação, deram entrada 93 casos relacionados à SABESP, dos quais, 90 foram finalizados até
31 de dezembro de 2005, com 59% de acordos.
Reajuste Tarifário
Desde agosto de 2003, a SABESP tem reajustado as tarifas de abastecimento de água e/ou coleta de
esgotos de acordo com o cálculo do IRT – Índice de Reajuste de Tarifas. O resultado da aplicação da
fórmula para o período de agosto de 2004 a julho de 2005, implicaria em um reajuste de 11,12% nas
tarifas de serviços de fornecimento de água e/ou de coleta de esgotos, dos quais 3,94 pontos percentuais
referem-se ao aumento da alíquota da COFINS. Caso essa alíquota não tivesse aumentado, o índice de
reajuste seria de 7,18%, bem próximo ao IPCA acumulado, que foi de 6,57%.
Para diminuir os efeitos sobre o orçamento dos consumidores, a Administração da SABESP decidiu repassar
o aumento da COFINS/PASEP em duas parcelas, sendo uma em 2005 e o restante em 2006. Desta forma
o reajuste nas tarifas de serviços de fornecimento de água e/ou de coleta de esgotos resultou em 9,00%,
a partir de 31 de agosto de 2005.
Reestruturação Tarifária
Os trabalhos iniciados em abril de 2004 para a reestruturação das tarifas da SABESP foram finalizados em
2005 e apresentados para a Administração da Companhia no início de 2006 para avaliação.
Mercado e Concessões
Os contratos de concessão para a prestação dos serviços de saneamento básico que a SABESP mantém
com os municípios do Estado de São Paulo, com encerramento do prazo de 30 anos em 2005 e nos
primeiros meses de 2006, foram aditados até meados do ano de 2006, nas mesmas condições do contrato.
Essa providência se fez necessária face às alterações institucionais que impactam o setor.
Simultaneamente às negociações com as respectivas Prefeituras e Câmaras Municipais para aditamento
dos prazos contratuais, a SABESP vem intensificando o relacionamento com as autoridades municipais,
visando obter subsídios que permitirão estabelecer os futuros contratos.
Além da Lei nº 11.107 de 06 de abril de 2005, dispondo sobre normas gerais de contratação de consórcios
públicos e estabelecendo novas formas de relação entre os entes da federação (Governo Federal, Estados
e Municípios) e entre o concedente e o concessionário de serviços, também devem provocar impactos no
setor de saneamento, o Projeto de Lei nº 155/2005 que tramita no Senado Federal e o Projeto de Lei nº
5296/2005 de autoria do Ministério das Cidades protocolado na Câmara dos Deputados. Acrescente-se
que o PL nº 5296, proposto pelo Governo Federal, deverá tramitar na Câmara em conjunto com os Projetos
de Lei nº 4092/2004, 2627/2003, 1772/2003, 1144/2003 e 5578/2005 todos eles tratando sobre o mesmo tema.
Ações Judiciais com Municípios Permissionários
Das ações judiciais ora em curso, referentes às dívidas dos municípios permissionários pelo fornecimento
de água potável por atacado, destacamos os sucessos obtidos em algumas ações movidas, tais como: a)
contra Guarulhos e Mauá, referente à obrigação de pagamento de precatórios no montante de
R$ 318 milhões; b) em ação contra Mauá para aplicação de correção monetária para pagamento de tarifa mínima
de R$ 0,65/m³; c) na ação movida contra Diadema que obrigou a penhora de 15% do faturamento da Saned.
Gestão Empresarial – Implementação do Balanced Scorecard - BSC
Dando prosseguimento à implementação da ferramenta de gestão baseada nos princípios do Balanced
Scorecard - BSC, a SABESP implantou em 2005 o Project Management Office – PMO, forma de organização
composta de pessoas, processos e sistemas, apoiando as equipes na gestão dos planos de ação do
portfolio de iniciativas planejadas no BSC. Foram priorizados e detalhados 54 Projetos/Programas sendo
disponibilizados on line no Project Web Server para acompanhamento da execução das ações previstas.
Este portfolio de iniciativas voltadas a transformar as estratégias em ações definidas, juntamente com as
propostas plurianuais agregadas e coordenadas de orçamento de custeio, comercialização (vendas/
arrecadação) e investimento foram consolidados no Plano de Negócios para a SABESP.
Em 2005 iniciou-se também a implantação do Processo Decisório com a efetiva operacionalização do
Painel de Controle do BSC como Instrumento de Gestão Empresarial e a utilização do Formulário de
Resolução de Problemas – FRP. Em agosto, iniciou-se o processo de desdobramento do BSC Corporativo
para a Diretoria Metropolitana e para a Diretoria de Sistemas Regionais.
Ações de Qualidade
Alinhada à Visão de Futuro da SABESP, em ser reconhecida como empresa “Padrão mundial de excelência
na prestação dos serviços de saneamento ambiental”, vem sendo desenvolvido e implementado o Programa
de Excelência da Gestão da Qualidade, que tem como principal objetivo integrar os movimentos de qualidade,
potencializando os impactos nos resultados globais da empresa.
Este Programa é aderente às Diretrizes e Objetivos Estratégicos definidos no Planejamento Estratégico
2004-2005, e aos parâmetros de cumprimento da Lei Sarbanes-Oxley. Está baseado na adoção e
convergência dos fundamentos de excelência da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ, e nas
Certificações ISO/OHSAS.

Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP

CNPJ/MF nº 43.776.517/0001-80 - Companhia Aberta
http://www.sabesp.com.br

SECRETARIA DE ENERGIA,
RECURSOS HÍDRICOS E

SANEAMENTO

2005 2004
Receita Operacional Bruta 25 92 
Impostos e Outras Deduções (3) (17)
Receita Operacional Líquida 22 75 
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas administrativas (3.006) (2.557)
Despesas financeiras (187.243) (172.266)
Despesas tributárias (1.482) (995)
Receitas financeiras 81 69 
Outras despesas operacionais (840) (8.249)
Provisão para passivo a descoberto da controlada (25.773) (21.487)
Outras receitas operacionais
Aluguéis 1.470 1.246 
Outras 70 75 

Total de Outras Receitas (Desp.) Operacionais (216.723) (204.164)
Prejuízo Operacional (216.701) (204.089)
Receitas (Despesas) não Operacionais
Ganho por redução de particip. em empresa control. – 9.657 
Resultado na alienação de bens 13 190 
Depreciação de bens do ativo imobilizado (1.655) (1.655)
Prejuízo do Exercício (218.343) (195.897)
Prejuízo por Ação - R$ (2,13) (1,91)

COBRASMA S.A.
COMPANHIA ABERTA- CNPJ nº 61.080.313/0001-91

Prezados Acionistas: Para sua apreciação e confronto, apresentamos o quadro comparativo de faturamento,
referente aos dois últimos exercícios.
1 - Faturamento (Excluídos Impostos e Outras Deduções) 2005 - R$ MIL 2004- R$ MIL
- Locação de Máquinas  22 75
Total 22 75
Conforme já relatado a V.Sas., a Cobrasma encerrou totalmente as suas atividades fabris. Os valores

demonstrados neste relatório correspondem ao faturamento de eventual locação de máquinas e equipamentos.
Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, comunicamos que permanece
inalterado o contrato de serviços que mantemos com os auditores independentes, que prestam para nossa
empresa única e exclusivamente, serviços de auditoria externa.

Osasco (SP), 30 de janeiro de 2006
Luis Eulálio de Bueno Vidigal Filho - Presidente

Relatório da Administração

Ativo e Passivo a Descoberto 2005 2004 
Circulante
Caixa e bancos 29 2 
Contas a receber de clientes 3.512 3.508 
Avisos de débito a receber 1.078 1.043 
Créditos de funcionários 966 582 
Depósitos em litígio 1.728 1.520 
Outros créditos 270 211 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.488) (4.506)
Total do Ativo Circulante 3.095 2.360 
Realizável a Longo Prazo
Impostos a recuperar 8 8 
Empresas Controladas 4 – 
Imposto de renda diferido 3.382 3.382 
Total do Realizável a Longo Prazo  3.394 3.390 
Permanente
Imobilizado 21.149 22.804 
Passivo a Descoberto
Capital social (165.260) (165.260)
Reservas de capital (87.439) (87.439)
Reservas de reavaliação (8.440) (8.561)
Prejuízos acumulados 2.257.071 2.038.849 
Total do Passivo a Descoberto 1.995.932 1.777.589 
Total do Ativo e Passivo a Descoberto 2.023.570 1.806.143 
Passivo 2005 2004 
Circulante
Financiamentos e empréstimos 891.336 769.610 
Fornecedores 9.546 9.553 
Encargos sociais e fiscais 576.093 544.995 
Adiantamentos de clientes 631 631 
Contas a pagar-Eletropaulo 131.365 113.217 
Contas a pagar -diversos 21.105 18.835 
Total do Passivo Circulante 1.630.076 1.456.841 
Exigível a Longo Prazo
Provisão para imposto de renda diferido 3.382 3.382 
Partes relacionadas 123.072 107.136 
Provisão para perdas com investimentos 206.456 180.683 
Provisão para contingências 60.476 57.993 
Parcelamento de débitos fiscais 108 108 
Total do Exigível a Longo Prazo 393.494 349.302 
Total do Passivo 2.023.570 1.806.143 

Balanço Patrimonial em 31/12/ 2005 e de 2004 (Em R$ Mil) Dem. do Result. dos Exerc. Findos em 31/12/2005 e de 2004 (Em R$ Mil) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
para os Exercícios Findos em 31/12/2005 e de 2004 (Em R$ Mil)

Reservas de Capital Reservas de Reavaliação
Capital Res. Esp. - Ativos Ativos de Prejuízos
Social Lei nº 8.200/91 Outras Próprios Controlada Acumulados Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2003 165.260 87.206 233 6.635 2.184 (1.843.210) (1.581.692)
Realização da reserva de reavaliação – – – – – – –
- Por depreciação – – – – (199) 199 –
- Por mudança na participação societária – – – – (188) 188 –

Imp. de renda sobre realização da reserva de reav. – – – – – – – 
- Por depreciação – – – – 66 (66) –
- Por mudança na participação societária – – – – 63 (63) –

Prejuízo do exercício – – – – – (195.897) (195.897)
Saldo em 31 de Dezembro de 2004 165.260 87.206 233 6.635 1.926 (2.038.849) (1.777.589)
Realização da reserva de reavaliação – – – – – – – 
- Por depreciação – – – – (199) 199 –

Imp. de renda sobre realização da reserva de reav. – – – – – – –
- Por depreciação – – – – 78 (78) –

Prejuízo do exercício –  – – – – (218.343) (218.343)
Saldo em 31 de Dezembro de 2005 165.260 87.206 233 6.635 1.805 (2.257.071) (1.995.932)

Demonstração das Mutações do Passivo a Descoberto para os Exercícios Findos em 31/12/2005 e de 2004 (Em R$ Mil)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/12/2005 e de 2004 (Em R$ mil)
1. Contexto Operacional: Até maio de 1998, a Cobrasma teve por objeto
a indústria metalúrgica, a indústria de construção mecânica, a produção de
equipamentos para transportes ferroviário e rodoviário, siderúrgicos, petro-
químicos e nucleares e a produção de componentes para veículos automo-
tores, bem como o comércio, a importação e a exportação, por conta pró-
pria ou de outrem, de todos os materiais e produtos que se compreendam
no objeto destes. Apartir de então foram paralisadas suas atividades opera-
cionais. Por força de decisão judicial de abril de 2002, da Vara do Trabalho
da Comarca de Sumaré - São Paulo, conforme processo número 02578-
1999-122-15-00-6, o imóvel de Hortolândia foi adjudicado pelos ex-empre-
gados da Cobrasma, representados pela sua associação de classe, pelo
montante de R$ 35.562 mil, conforme carta de adjudicação número
002/2002 da referida Vara. O faturamento atual da Companhia consiste na
venda de serviços (aluguel de máquinas e equipamentos). Em virtude da
Companhia não estar em operação e, por conseqüência, não estar gerando
recursos para a liquidação de suas dívidas, seus credores estão discutindo
judicialmente os valores que tem a receber, bem como, os direitos sobre os
ativos entregues em garantia e aqueles que ainda podem ser utilizados pa-
ra o pagamento de dívidas existentes. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de
acordo com a Lei das Sociedades por Ações e as disposições complemen-
tares da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e consoante os principais
critérios contábeis descritos abaixo: 2.1. Créditos a receber e provisão
para créditos de liquidação duvidosa: Estão registrados e mantidos no
balanço pelo seu valor nominal. Aprovisão para créditos de liquidação duvi-
dosa está constituída em montante considerado suficiente para cobrir
eventuais perdas com os referidos créditos. 2.2. Investimentos: Está ava-
liado de acordo com o método da equivalência patrimonial. Vem sendo
constituída provisão para perdas a fim de registrar participação da empresa
no passivo a descoberto de sua controlada. 2.3. Imobilizado: O imobiliza-
do é demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, ou pelo valor rea-
valiado, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, e deduzido
da depreciação calculada sobre o valor corrigido ou reavaliado, pelo méto-
do linear, às seguintes taxas anuais: construções - 4%; equipamentos, fer-
ramentas, instalações e móveis e utensílios - 10%; veículos, computador e
periféricos - 20%. 2.4. Outros débitos e obrigações: Outros débitos e as
obrigações sujeitos à correção monetária ou variação cambial estão atuali-
zados de acordo com os respectivos índices e taxas na data do balanço.
2.5. Reservas de reavaliação: 2.5.1.  Ativos próprios: Constituída com
base na reavaliação de bens do ativo imobilizado, terrenos e construções, a
qual está suportada por laudo emitido por avaliadores independentes. A
reavaliação foi acrescida aos saldos do imobilizado a crédito da reserva de
reavaliação. A realização dessa reserva, a crédito de prejuízos acumula-
dos, foi efetuada com base nos encargos anuais de depreciação, baixa
e/ou alienação dos respectivos bens reavaliados. O saldo remanescente se
refere aos terrenos reavaliados. 2.5.2. Ativos de controlada: A reserva de
reavaliação teve como contrapartida a conta de investimentos na controla-
da, proveniente de reavaliação efetuada no seu imobilizado. A realização
dessa reserva dar-se-á na proporção em que os bens reavaliados forem
depreciados, baixados ou alienados, tendo como contrapartida a conta de
prejuízos acumulados.

3. Transações com Partes Relacionadas
Evento Empresa 2005 2004
Operação de mútuo - saldo credor Fornasa 123.072 107.136
Despesas financeiras Fornasa 13.971 12.211
Receitas
- Aluguel Hewitt Equiptos 361 332
- Aluguel Fornasa 29 27
- Aluguel HBR Transportes 211 45
Sobre as operações de mútuo são cobrados encargos financeiros de 1% ao
mês. 
4. Investimento em Controlada: O investimento efetuado na Fornasa
S.A. está assim demonstrado:

2005 2004
Capital social 7.231 7.231
Quantidade de ações possuídas pela Cobrasma 
Ações ordinárias 35.000 35.000
Ações preferenciais 47.391 47.391
Ações representativas do capital social 100.000 100.000
Participação no capital social 82,39% 82,39%
Valor do passivo a descoberto (250.578) (219.297)
Prejuízo do exercício (31.281) (26.081)
Valor contábil do investimento, após equivalência – –
Ganho não operacional -  redução de participação – 9.657
Obrigação por Operação de Mútuo 123.072 107.136
Movimentação da Prov. Perdas c/Investimentos
- Saldo inicial  (180.683) (168.853)
- Resultado da equivalência patrimonial (25.773) (21.487)
- Ganho não operacional -  redução de participação – 9.657
- Saldo final (206.456) (180.683)
Até 30 de novembro de 1995, a Fornasa teve por objeto principal a fabrica-
ção de tubos plásticos e metálicos, pintados ou galvanizados, de estruturas
de aço tubulares ou de perfis, incluindo importação e exportação, por conta
própria ou de terceiros. Em 1º de dezembro de 1995 a unidade fabril foi ar-
rendada pelo prazo de dez anos, ensejando com que a Fornasa recebesse
mensalmente entre 1% e 1,8% do valor do faturamento do arrendatário.
Nessa ocasião foram paralisadas todas as demais atividades operacionais
da empresa. Em decorrência de acordo judicial com um de seus credores a
acima citada receita de arrendamento foi recebida pela Fornasa somente
até o mês de março de 2000, tendo então sido transferida para o referido
credor em liquidação de dívidas existentes. Em virtude de a Fornasa estar
com suas atividades paralisadas e de não estar gerando recursos para a li-
quidação de suas dívidas, seus credores estão discutindo judicialmente os
valores que tem a receber. 5. Imobilizado:

2005 2004
Custo corrigido Depreciações Valor Valor

reavaliado acumuladas líquido líquido
Terrenos e construções 49.290 (28.340) 20.950 21.508
Equipamentos, aparelhos,
ferramentas e instalações 113.271 (113.072) 199 1.296
Veículos 6.420 (6.420) – –
Móveis e utensílios 2.832 (2.832) – –
Total 171.813 (150.664) 21.149 22.804
6. Crédito Tributário de Imposto de Renda: O montante de R$ 3.382 mil
classificado no ativo realizável a longo prazo, refere-se ao crédito tributário
de imposto de renda calculado com base no prejuízo fiscal apurado no
exercício de 1992. 7. Financiamentos e Empréstimos a Curto Prazo: Os

Parecer dos Auditores Independentes: Aos Acionistas e Administrado-
res da Cobrasma S.A. - Osasco - SP - 1. Examinamos o balanço
patrimonial da Cobrasma S.A., levantado em 31 de dezembro de 2005, e
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do passivo a
descoberto e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao
exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua
administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos exames, exceto quanto
à limitação de escopo mencionada no parágrafo 3, foram conduzidos de
acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) o
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da
Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos
registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados;
e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Conforme mencionado nas notas explicativas nº 1 e 4 às demonstrações

contábeis, a Cobrasma S.A., e a sua controlada Fornasa S.A. estão
inativas e, em decorrência, não estão gerando recursos para a liquidação
de suas dívidas. Os credores dessas companhias estão discutindo
judicialmente o valor das dívidas e os direitos desses credores sobre os
ativos existentes, bem como o valor a ser atribuído a esses ativos na
eventual liquidação de seus débitos. Não conseguimos obter informações
dos bancos, nem dos órgãos públicos sobre os valores devidos na data do
balanço. Os valores dos encargos registrados no passivo da Companhia
foram calculados com base nas disposições da legislação tributária
vigente, nos contratos de empréstimos e financiamentos firmados e nas
informações dos seus consultores jurídicos. 4. Em decorrência da
relevância dos possíveis efeitos decorrentes dos assuntos mencionados
no parágrafo 3, pois os valores registrados no ativo e no passivo da
Companhia podem ser significativamente diferentes dos constantes nos
registros contábeis quando da conclusão das discussões judiciais em
andamento não estamos em condições de opinar e, portanto, não
opinamos sobre o resultado negativo da participação societária
(equivalência patrimonial) da Cobrasma S.A. na Fornasa S.A., bem

como, sobre os valores registrados nas demonstrações contábeis da
Companhia. 5. Em 31 de dezembro de 2005, em decorrência dos
constantes prejuízos que vêm sendo apurados, a Companhia apresenta
passivo a descoberto de R$ 1.995.932 mil (R$ 1.777.589 mil em 2004). As
demonstrações financeiras mencionadas no parágrafo 1 foram preparadas
com base no pressuposto da sua continuidade operacional, ou seja,
considerando a realização sem perdas relevantes dos ativos e a liquidação
dos passivos no curso normal das operações. Se fossem adotados os
princípios aplicáveis a uma empresa em liquidação, os valores constantes
do balanço patrimonial poderiam ser substancialmente alterados. 6. As
demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2004, apresentadas para
efeito de comparabilidade, foram por nós examinadas sendo que o parecer
emitido em 18 de março de 2005 continha a ressalva mencionada no
parágrafo 3, além da ênfase dada  aos comentários do parágrafo 5. 
São Paulo, 22 de março de 2006
Irmãos Campos & Cerboncini Fábio Cerboncini
Auditores Associados Contador
CRC 2 SP 013.900/O-8 CRC 1 SP 079.347/O-3

Diretoria
Luis Eulálio de Bueno Vidigal Filho

Presidente
Conselho de Administração

Luis Eulálio de Bueno Vidigal Filho
Presidente

Luis Eulálio de Bueno Vidigal Neto
Rogerio Carvalhaes

Emival Peixoto Guimarães 
TC CRC 1SP081353/O-8 - CPF 429.961.808-44

Origens dos Recursos 2005 2004
Aumento do exigível a longo prazo 1.965 1.524 
Aplicações dos Recursos: Nas Operações
Prejuízo do exercício 218.343 195.897 
Despesas (receitas) que não afetam o capital circ.:
Depreciação de bens do ativo imobilizado (1.655) (1.655)
Variação monetária do exigível a longo prazo (15.614) (12.211)
Constituição de provisão para contingências a L. P. (840) (8.931)
Provisão para perdas com investimentos (25.773) (21.487)
Ganho por redução de partic. em empresa control. – 9.657 

174.461 161.270 
Aumento do realizável a longo prazo 4 – 

174.465 161.270 
Aumento da Deficiência do Cap. Circ. Líquido (172.500) (159.746)
Demonstração do Aumento da Deficiência 
do Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante: No início do exercício 2.360 1.781 
No fim do exercício 3.095 2.360 

735 579 
Passivo Circulante: No início do exercício 1.456.841 1.296.516 

No fim do exercício 1.630.076 1.456.841 
173.235 160.325 

Aumento da Deficiência do Cap. Circ. Líquido (172.500) (159.746)

financiamentos e empréstimos do passivo circulante, no montante de 
R$ 891.336 mil (R$ 769.610 mil em 2004), estão vencidos. Sobre esses
empréstimos a Companhia vem calculando juros de 1% a 1,5% ao mês,
mais atualização monetária com base na Taxa Referencial - TR/Índice Ge-
ral de Preços de Mercado - IGP-M. 8. Encargos Sociais e Fiscais: A rubri-
ca “Encargos sociais e fiscais” do passivo circulante tem a seguinte compo-
sição: 2005 2004
Contrib. a recolher  (PIS, COFINS, FGTS e INSS) 217.622 206.537
Impostos a pagar  (ICMS, IPTU, IPI, ISS e IR) 211.140 196.186
Parcelamento de débitos sociais e fiscais 115.645 111.456
Provisão para férias 90 102
Outros encargos sociais e fiscais 31.596 30.714
Total 576.093 544.995
Os encargos sociais e fiscais acima também estão vencidos, sendo calcu-
lados juros, multas e atualização monetária de acordo com a legislação
aplicável. 9. Provisão para Impostos a Longo Prazo: O montante de 
R$ 3.382 mil, classificado no passivo exigível a longo prazo, refere-se à
provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos sobre o sal-
do da reavaliação de ativos próprios. 10. Provisão para Contingências: A
provisão para contingências, no valor de R$ 60.476 mil (R$ 57.993 mil em
2004), classificada no exigível a longo prazo, refere-se a processos traba-
lhistas e provisão para encargos sobre empréstimos em discussão com ins-
tituição financeira. 11. Instrumentos Financeiros: Em razão dos proces-
sos judiciais com credores, a administração da Companhia não teve condi-
ções de identificar a ocorrência de diferenças relevantes entre os valores
de mercado e os valores apresentados nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2005 e de 2004, originadas por operações envolvendo
instrumentos financeiros naquelas datas, que requeressem divulgação es-
pecífica em atendimento aos critérios estabelecidos pela Instrução CVM nº
235/95. 12. Capital Social: O capital social é representado por
102.584.864 ações, sendo 40.304.114 ordinárias e 62.280.750 preferen-
ciais, todas sem valor nominal. Às ações preferenciais é assegurada, em
caso de liquidação da Companhia, prioridade no reembolso do capital. 13.
Prejuízos Fiscais e Contribuição Social: Em 31 de dezembro de 2005, a
Companhia apresenta os valores abaixo demonstrados, apurados a partir
do ano-base 1997, exercício fiscal 1998, a serem compensados em anos
subseqüentes, no montante de: 2005 2004
Prejuízos Fiscais Acumulados 1.638.071 1.515.489
Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social 1.638.071 1.515.489
14. Garantias Prestadas: 2005 2004
Imobilizado em garantia de empréstimos e financiamentos: 
- Alienação fiduciária 24.852 24.852
- Bens hipotecados 52.763 52.763 
- Bens penhorados 49.395 49.395 
Avais concedidos para controlada 111.074 111.074

LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF nº. 60.543.816/0001-93 - NIRE nº. 35.300.027.248 - Cia. Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Acionistas que se encontram à disposição, na sede social 
da Cia., os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2005. São Paulo, 24.03.2006. 
Presidente do Conselho de Administração. (25, 28 e 29/03)

LF TEL S.A.
CNPJ/MF nº. 02.390.206/0001-09 – NIRE nº. 35.300.152.603 - Cia. Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Acionistas que se encontram à disposição, na sede social
da Cia., os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6404/76, relativos
ao exercício social encerrado em 31.12.2005. São Paulo, 24.03.2006.
Presidente do Conselho de Administração. (25, 28 e 29/03)

LA FONTE TELECOM S.A.
CNPJ/MF nº. 53.790.218/0001-53 – NIRE nº. 35.300.099.940 - Cia. Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Acionistas que se encontram à disposição, na sede social 
da Cia., os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2005. São Paulo, 24.03.2006. 
Presidente do Conselho de Administração. (25, 28 e 29/03)
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A SABESP possui atualmente vinte e três Certificações ISO 9001, uma Certificação ISO 14001 (Sistema
de Gestão Ambiental, na Unidade de Tratamento de Esgotos, pelo sistema de tratamento de esgoto da
cabeceira do Rio Tietê, em Salesópolis) e três Credenciamentos ISO 17025.
Nas áreas de atuação da Diretoria de Sistemas Regionais, uma de suas prioridades foi a implantação
do Sistema de Gestão da Qualidade, conforme requisitos da Norma ISO 9001:2002 para a Certificação
da Diretoria como um todo (Multi Site), com foco nos processos do produto “água”, desde sua
captação até a disposição final dos esgotos. Em 2005 foram certificados os 330 municípios operados
pela Companhia, conferindo à Diretoria de Sistemas Regionais um padrão de qualidade reconhecido
mundialmente.
Otimização do Sistema de Suprimentos
Foram implementadas diversas iniciativas para a otimização do Sistema de Suprimentos, dentre as quais
podem-se destacar:
a) Pregão Sabesp Online – a sua utilização trouxe ao processo licitatório maior agilidade, transparência e

uma economia de R$ 41,5 milhões no ano de 2005;
b) Aquisição de Energia Elétrica no Mercado Livre - a entrada da SABESP no mercado livre de energia

trouxe uma economia de R$ 25,6 milhões no ano de 2005.
Racionalização e Redução de Custo com Energia Elétrica
Durante o ano de 2005, foi dada continuidade ao Programa de Eficiência Energética através de convênios
com as concessionárias de energia elétrica Elektro e Bandeirante, no valor acumulado de R$ 11 milhões
até 2005, investidos pelas concessionárias, sendo a remuneração do investimento feita pela SABESP
com o valor obtido na redução da conta de energia. Este programa proporcionou economia de
R$ 3,8 milhões nas contas de energia elétrica em 2005.
A otimização dos contratos de fornecimento de energia com as concessionárias possibilitaram uma economia
dos gastos com energia elétrica de R$ 1,2 milhão no ano de 2005, somente na RMSP. Nos municípios que
compõem a Diretoria de Sistemas Regionais foi implantado o “Programa de otimização da produção de
água e redução do consumo energético dos sistemas de abastecimento de água supridos por poços
tubulares profundos”, obtendo-se o 3º lugar no Prêmio – “Gestão Eficiente de Energia Elétrica e Água”,
realizado pela ABES/PROCEL/SANEAR.
Tecnologia da Informação
Em 2005, no âmbito da Tecnologia da Informação, três grandes linhas tiveram prioridade na atuação da
área: (i) desenvolvimento de aplicações voltadas em especial para apoio ao negócio e à gestão da SABESP,
como o início da remodelação do Sistema Comercial e do Sistema de Atendimento Operacional, o início
do desenvolvimento do novo sistema de supervisão e controle do abastecimento da RMSP e a implantação
do sistema de Acompanhamento de Controle e Resultados - ACR, baseado na tecnologia de Business
Intelligence; (ii) fortalecimento dos aspectos de segurança física da informação, com a licitação para
contratação de sala-cofre para o data center central, e (iii) ações voltadas a Governança de TI com o
desenvolvimento das adaptações necessárias ao cumprimento das exigências do Sarbanes-Oxley Act.
Gestão Patrimonial
Em 2005, iniciou-se o processo de otimização patrimonial, com a aprovação pela Diretoria e Conselho
de Administração da SABESP para a alienação de imóveis no valor de R$ 28,2 milhões, com a venda já
em 2005 de R$ 2,3 milhões. Também foi implantado o Sistema de Informações de Bens Imóveis, integrado
ao Sistema de Gestão de Imóveis do Governo do Estado - SGI, em que todos os imóveis da SABESP
passam a participar do sistema e gestão de despesas em água, esgoto, energia elétrica, telefonia,
IPTU, entre outras.
Implantado em 2005, o Sistema de Gestão Integrado de Abastecimento de Combustíveis abrange atualmente
57% da frota de veículos da SABESP, com previsão para 2006 de ampliação do sistema para a totalidade
dos veículos. Este Sistema promove a gestão integrada em tempo real do abastecimento de cada veículo
da empresa e otimiza o consumo, resultando numa economia de 12% ou R$ 2,5 milhões por ano. Também
teve início o programa de renovação e otimização da frota com a alienação da frota antiga e locação de 60
veículos para São Bernardo do Campo.

11. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Novos Negócios e Novos Produtos
• Água de Reuso
A água de reuso é o produto resultante do tratamento de efluentes das estações de tratamento de esgotos,
fornecida pela SABESP para fins não potáveis. Durante o ano de 2005, a SABESP forneceu cerca de
235 milhões de litros de água de reuso a partir das Estações de Tratamento de Água – ETAs, e das
Estações de Tratamento de Esgotos - ETEs Parque Novo Mundo, ABC, Barueri e São Miguel.
• Assistência aos Municípios não Operados
A Diretoria de Sistemas Regionais, através de sua Assessoria aos Municípios não Operados atendeu,
em 2005, a 57 Convênios SANEBASE, num total conveniado de R$ 4,6 milhões, além de 110 avaliações
de solicitações de recursos encaminhadas pelas Prefeituras Municipais e pela Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo. O SANEBASE é um programa do Governo do Estado de São Paulo que
fornece recursos para obras de saneamento básico, preferencialmente a Municípios de pequeno
porte não operados pela SABESP.
Ações Ambientais
No ano de 2005, iniciou-se o Programa de Educação Ambiental - SABESP “Educando para a Cidadania”,
nas Bacias Cotia-Guarapiranga e Billings-Tamanduateí, realizado com recursos do FEHIDRO, que formou
640 pessoas entre educadores, lideranças e técnicos responsáveis por 51 projetos implementados,
beneficiando mais de 9 mil pessoas das regiões de mananciais de Guarapiranga e Billings.
Em um projeto integrado entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e a SABESP, foi dado início ao “Programa
Paraisópolis”, que compreende a reurbanização dos núcleos Paraisópolis, Jardim Colombo e Porto Seguro,
beneficiando aproximadamente 80 mil pessoas. Esse programa prevê as ações de canalizações de córregos,
criação de espaços públicos de lazer, construção de escadarias e vielas de pedestres, além da
complementação do sistema de abastecimento de água e a execução de redes coletoras e estações
elevatórias de esgotos.
Visando melhorias ambientais, a SABESP vem desenvolvendo um processo de despoluição de córregos
e corpos d’água, com a execução de obras e acompanhamento do nível de despoluição, tendo sido
realizadas em 2005:
a) Despoluição dos lagos do Parque do Ibirapuera;
b) Despoluição do Córrego Carajás no Parque da Juventude (zona norte da capital);
c) Despoluição do Ribeirão do Parque do Cordeiro (zona sul da capital);
d) Despoluição do Lago Principal, dentro da Área de Proteção Ambiental - APA do Carmo, na zona

leste da capital.
Programa de Uso Racional da Água - PURA
Durante o ano de 2005, foram concluídas as implantações do Programa PURA no Hospital Geral do
Exército, na sede da PRODESP e em 5 unidades do POUPA TEMPO (Sé, Santo Amaro, Itaquera, São
Bernardo do Campo e Guarulhos), conseguindo-se reduções entre 10% e 22% nos consumos.

12. PREMIAÇÕES
Diversos prêmios foram concedidos à Companhia como reconhecimento pela eficiência e qualidade dos
serviços prestados, dentre os quais podem ser destacados:
- Prêmio “As Luzes da Água” - pelo conjunto de suas ações junto à água, aos recursos hídricos

e à tecnologia, a SABESP foi premiada durante o 7º Simpósio Internacional da Água, instituído
pela ONU - Organização das Nações Unidas, realizado em Cannes, na França entre 27 de junho
e 1º de julho de 2005.

- Prêmio Governador Mário Covas - concedido pelo Governo do Estado de São Paulo, pelo produto
SIGNOS – Sistema de Informações Geográficas no Saneamento.

- Prêmio Estadual de Conservação e Uso Racional de Energia 2005 – PROCEL, na categoria energia
elétrica - concedido pela FIESP à SABESP pelo Programa de Combate ao Desperdício de Energia
Elétrica, desenvolvido na Estação Elevatória de Santana - Capital.

- IV Prêmio de Excelência em Governo Eletrônico 2005 E-Gov, categoria G2B - o prêmio é uma
iniciativa da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e
Comunicação - ABEP, em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo
Federal. A SABESP foi premiada pelo Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Licitações – SGL.

- Prêmio Governança Corporativa - como uma das melhores empresas de governança corporativa
do Brasil.

- Selo ANEFAC Transparência 2005 - pela clareza e precisão das informações contidas em suas
demonstrações contábeis.

13. MERCADO DE CAPITAIS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES
As ações SABESP encerraram o ano de 2005 cotadas a R$ 157,00 por lote de mil ações. Os American
Depositary Receipts fecharam 2005 com cotação de US$ 16,87. Ao longo do ano de 2005 foram
transacionadas na Bovespa 13,5 bilhões de ações SABESP, representando um volume médio diário de
R$ 7,8 milhões. Foram realizados mais de 78 mil negócios e as ações SABESP estiveram presentes em
100% dos pregões. Já na Bolsa de Nova York foram transacionadas 52,9 milhões de ADRs, o equivalente
a 13,2 bilhões de ações SABESP, representando um volume médio diário de US$ 3,2 milhões.
Durante o ano de 2005, a SABESP participou de vários eventos nacionais e internacionais, com destaque
para o Brazil Day junto à NYSE, buscando aproximar a Companhia de seus investidores e da comunidade
financeira, ampliando a visibilidade do seu negócio. A realização de conferências telefônicas após a divulgação
dos resultados trimestrais foi mantida ao longo do ano.

14. SABESP E O NOVO MERCADO
A SABESP, à época de sua adesão ao segmento do Novo Mercado da BOVESPA, que congrega as
empresas brasileiras cujas práticas de governança corporativa são consideradas as melhores do Brasil,
incorporou ao seu Estatuto Social cláusula de Arbitragem. Esta cláusula prevê que a “BOVESPA, a
Companhia, o Acionista Controlador, os Administradores e os membros do conselho fiscal da Companhia”
comprometem-se a resolver toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada ao Regulamento de

Listagem do Novo Mercado por meio de arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado da Bolsa de
Valores de São Paulo.
Em vigor desde 6 de fevereiro de 2006, o novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado impõe às
empresas listadas neste segmento ajustes de redação à cláusula que aborda a arbitragem, tratada agora
como Cláusula Compromissória de Arbitragem. Os ajustes definidos pela BOVESPA serão incorporados
ao Estatuto Social da SABESP, quando de sua próxima alteração.

15. RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES
A política de atuação junto aos nossos auditores independentes na prestação de serviços não relacionados
à auditoria externa se substancia nos princípios que preservam a independência do auditor quanto a não
auditar seu próprio trabalho, não exercer funções gerenciais e não advogar pelo seu cliente.
A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes atuou como nosso auditor independente para os
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2005 e de 2004.
A Deloite Touche Tohmatsu Auditores Independentes não prestou, em 2005, serviços não relacionados à
auditoria externa.
BALANÇO SOCIAL
Promover o desenvolvimento sustentado da sociedade e o aprimoramento das condições gerais de qualidade
de vida, são os desafios diários da SABESP, uma companhia que enfrenta e supera as adversidades,
valorizando as relações com seus diversos públicos de forma a construir um ambiente melhor para as
atuais e futuras gerações.
Neste caminho, a SABESP avançou de uma companhia de prestação de serviços públicos para uma
organização que alia o atendimento a 25 milhões de pessoas em 368 municípios do Estado de São Paulo,
com uma gestão socialmente responsável, que leva em conta a viabilidade econômico-financeira, a justiça
social e a preservação ambiental.
O movimento de responsabilidade social assumido como um compromisso da maior importância para a
SABESP garante um direcionamento institucional e corporativo que contempla a diversidade presente na
companhia, tanto no aspecto geográfico como no cultural e no social, e o fortalecimento da confiança e a
garantia da transparência de suas ações, estabelecendo a visão de transversalidade da responsabilidade
social junto a sua cadeia de valor.
Visa, também, aprimorar sua prática de negócio e contribuir para o cumprimento de sua missão, que se
fundamenta na gestão ética e na sustentabilidade e é pautada por princípios norteadores diretamente
relacionados com a responsabilidade social: compromisso com a salubridade ambiental, de forma competitiva
e auto-sustentada; atendimento equilibrado e eficiente das vertentes do serviço público e do negócio;
atuação ética e foco no cliente, em ambiente competitivo; responsabilidade social e ambiental e defesa do
setor saneamento.
Além disto, a SABESP tem em seu Código de Ética e Conduta, construído através de um amplo processo
participativo, o principal referencial orientador, que sintetiza o conjunto de valores, princípios e normas
observados ao longo de sua existência. O Código de Ética e Conduta direciona a forma como a companhia
estabelece a relação com os seus diversos públicos de interesse: dirigentes, empregados, clientes,
fornecedores, meio ambiente, comunidade e sociedade em geral.
Neste sentido, a SABESP se compromete a estabelecer sua prática fundamentada nos seguintes valores:
• Respeito à sociedade: sendo responsável por oferecer o produto água com qualidade e serviços de

coleta e tratamento de esgoto, com tarifas adequadas.
• Respeito ao meio ambiente: sendo responsável em relação a seus contemporâneos, bem como às

gerações futuras, buscando o desenvolvimento sustentável e promovendo a educação e a consciência
ambiental.

• Respeito às pessoas: promovendo a eqüidade de oportunidades, o respeito às diversidades e o
desenvolvimento profissional, estabelecendo relações de confiança, estimulando a participação por
meio da comunicação e da integração.

• Integridade: agindo com justiça, legalidade, coerência, transparência e honestidade em todas as ações,
práticas e decisões.

• Competência: atuando com profissionalismo, agilidade, eficácia, garantindo a qualidade de seus processos,
serviços e produtos, valorizando os conhecimentos compartilhados, a pró-atividade, a criatividade, a
inovação, a simplicidade e a flexibilidade na busca de soluções.

• Cidadania: atuando com consciência cidadã e responsabilidade na promoção do bem público.
A SABESP tem como balizadores os seguintes Princípios Éticos de Ação:
1. Atuar garantindo o equilíbrio sustentável entre as dimensões sociais, econômicas e ambientais.
2. Zelar pelos recursos públicos e privados, utilizando-os de forma eficiente, eficaz e lícita.
3. Atuar garantindo o aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos produtos e serviços ofertados e o

comprometimento com os resultados.
4. Agir com justiça nas ações e decisões promovendo o equilíbrio e a harmonia, na conciliação dos

interesses e propósitos da SABESP e de seus diferentes públicos de relacionamento.
5. Atuar de forma construtiva, estabelecendo a confiança como princípio da relação entre a companhia

e seus diferentes públicos de relacionamento.
6. Atuar com transparência, clareza e precisão nas relações profissionais, nas práticas de governança

corporativa e na comunicação com todos os públicos envolvidos.
7. Atuar garantindo práticas de gestão de pessoas que respeitem a diversidade e fortaleçam a motivação,

a satisfação e o comprometimento.
8. Atuar respeitando a legislação vigente.
9. Atuar no fortalecimento e aperfeiçoamento das comunidades onde atua diretamente e na sociedade

em geral.
A SABESP, ao assumir o compromisso de consolidar sua prática de responsabilidade social empresarial,
promove um modelo de responsabilidade social, que conta com o conjunto de empregados como
protagonistas em sua construção, e tem como objetivos:
• Alinhar e potencializar os projetos existentes e promover o surgimento de novas ações para que sejam

referenciais internos e externos da prática de responsabilidade social da companhia utilizando como
parâmetro o Código de Ética e Conduta;

• Promover a atitude de co-responsabilidade, dos diversos públicos de relacionamento da companhia,
pelo movimento de responsabilidade social da SABESP;

• Consolidar a liderança da companhia como referência da sustentabilidade ambiental;
• Capitalizar a liderança mundial da companhia na área de saneamento, influenciando políticas públicas.
Visando incorporar as questões de sustentabilidade e responsabilidade social empresarial nas atividades
cotidianas da companhia e em seu relacionamento com os públicos de interesse, o ano de 2005 foi palco
de inúmeros projetos sociais envolvendo atores de todo o universo SABESP.
A RESPONSABILIDADE SOCIAL E A COMUNIDADE INTERNA: RELAÇÃO DA SABESP COM SEUS
EMPREGADOS
A gestão de pessoas da SABESP tem sido a base de sustentação para suportar as estratégias organizacionais
e criar condições favoráveis em um ambiente de trabalho que estimule o desempenho dos empregados.
Conta, assim, em seu quadro com 17.448 pessoas, das quais 81,6% são homens e 18,4% mulheres, com
uma concentração de 69,2% na faixa etária de 36 a 55 anos. Destaca-se ainda, que 41,5% dos empregados
possuem o Ensino Médio e 32,6% possuem o Nível Universitário. Com relação a distribuição por cor/raça
há 14.406 brancos, 1.974 pardos/negros, 265 amarelos/indígenas e 803 não declarados. Estes empregados
compreendem o real significado de trabalhar numa companhia que possui em sua essência a responsabilidade
social e que, pelo seu alto grau de comprometimento com as mudanças e os resultados, têm contribuído
para a concretização de uma empresa pública mais moderna e eficaz.
Destaca-se a realização de pesquisas envolvendo toda a comunidade interna da SABESP na estruturação
do seu Código de Ética e de Conduta, bem como na elaboração do Manual do Voluntariado, de forma a
tornar esses instrumentos a expressão da visão do conjunto de pessoas que compõem a companhia.
Gestão de Recursos Humanos por Competências
O Modelo de Gestão por Competências tem-se demonstrado um princípio fundamental para a gestão e o
desenvolvimento das pessoas com foco nos objetivos organizacionais, integrando as funções de Seleção,
Remuneração, Avaliação e Desenvolvimento das Competências necessárias para a efetiva melhoria do
desempenho e dos resultados da companhia.
Seleção
Com o intuito de prover as unidades com pessoas qualificadas e preparadas, e de forma a atender à
legislação e atingir os objetivos organizacionais, a SABESP realiza a Seleção Externa por meio de Concurso
Público para atender demandas específicas. Destaca-se em 2005 a realização de dois concursos públicos
destinados a suprimento de vagas em Itapira, São José dos Campos e Caraguatatuba.
Remuneração e Avaliação por Competências
A efetiva realização de mais um ciclo da Avaliação por Competências dos mais de 17 mil empregados da
companhia propiciou movimentações e elevou os profissionais a um novo patamar em suas carreiras.
Participação nos Resultados
A Participação nos Lucros e Resultados - 2005/2006 é parte integrante da pauta do Acordo Coletivo e
representa uma folha-base distribuída conforme metas atingidas.
Universidade Empresarial SABESP - UES
A SABESP investiu a importância de R$ 5,3 milhões, em 2005, propiciando 72.418 participações em atividades
de capacitação e desenvolvimento, o que corresponde a 36,4 horas homem/treinamento.
Desta forma, com o intuito de proporcionar oportunidades de aprendizagem permanente, a companhia
disponibilizou aos empregados uma ampla grade de cursos presenciais e de cursos virtuais, além da
concessão de subsídio para cursos de pós-graduação e cursos técnico profissionalizantes.
Ainda visando a elevação do nível escolar dos empregados e dependentes, a SABESP mantém Convênio
com 120 instituições de ensino, propiciando descontos a 500 empregados e/ou aos seus dependentes
nas mensalidades de cursos em suas diversas modalidades.
Segurança e Medicina do Trabalho/Qualidade de Vida
Em 2005, a SABESP impulsionou o Programa de Promoção à Vida com ações institucionais em saúde e
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aprovou e tornou definitiva a incorporação de sua controlada AGANOR
Gases e Equipamentos S.A., com sua conseqüente extinção.

dade dos acionistas desta Companhia, por unanimidade de votos, em
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1º de janeirode 2006,

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/05 e 04 (MR$)
demonstrações financeiras, conseqüente não foram examinadas pelos
nossos auditores independentes. 16. Evento subseqüente: A totali-

Parecer dos Auditores Independentes
Aos Acionistas e Diretores da AGA S.A. Barueri - SP. 1. Examinamos o
balanço patrimonial da AGA S.A. levantado em 31 de dezembro de 2005 e
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao
exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua
Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nosso exame foi conduzido de
acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: 
(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, 
o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da
Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos
registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados;

e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela Administração da Companhia, bem como da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da AGA S.A. em 31 de dezembro de 2005, o
resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as
origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
4. As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2004 foram por nós examinadas, e sobre elas emitimos um
parecer com ressalva datado de 24 de janeiro de 2005, em razão de a
Companhia e sua controlada AGANOR Gases e Equipamentos S.A., 

nos exercícios findos em 31 de dezembro de 1995 a 31 de dezembro de
2000, terem registrado os custos de instalação das centrais de gases
diretamente no resultado, em vez de diferi-los. Como conseqüência dessa
prática contábil, em 31 de dezembro de 2004, o ativo diferido, o
investimento e o patrimônio líquido estavam subavaliados em R$ 226 mil,
R$ 113 mil e R$ 696 mil, respectivamente, e o lucro líquido do exercício
estava superavaliado em R$ 694 mil, líquido dos efeitos tributários.

17 de janeiro de 2006

Auditores Independentes Charles Krieck
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC 1SP212272/O-2
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vigentes para o imposto de renda (aproximadamente 25%) e contribuição soci-
al (9%) existentes nas apurações destes tributos, que é menor que o montante
das provisões tributárias constituídas sobre as reservas de reavaliações, que
estão apresentadas no passivo exigível a longo prazo, na rubrica “Obrigações
tributárias”. Em 2005 foi realizado o valor de R$ 38 mil, decorrente do lucro
fiscal do exercício, permanecendo um saldo de R$ 1.371 mil.
6. Imobilizado Taxa anual de depreciação % 2005 2004
Terrenos 3.381 3.381
Edificações 4 10.317 10.188
Máquinas e equipamentos 10 1.719 1.640
Móveis e utensílios 10 617 510
Hardware/software 20 654 551
Outros 10  158 164

  16.846 16.434
Depreciação acumulada (3.168) (2.663)

13.678 13.771
A empresa procedeu à reavaliação dos terrenos e edificações em 2002, a qual
encontra-se suportada por laudo de peritos, e seu resultado está acima de-
monstrado. A diferença ocasionada pela reavaliação foi acrescida a crédito da
reserva de reavaliação, no patrimônio líquido, pelos valores líquidos dos efei-
tos tributários.
7. Empréstimos e Financiamentos
Instituição Encargos (Encargos ano anterior) 2005 2004
Banco Real Taxa 2% a.m. (2,99% a.m.) 353 509
Banco do Brasil Taxa 2,24% a.m. (2,53% a.m.) 27 64
Banco Bradesco Taxa 2,00% a.m.(2,00% a.m.)  1.588  2.191
Banco Boston Taxa 2,00% (2,82% a.m.)  17   100
Banco Safra Taxa 1,80% (2,46% a 2,95% a.m.)  14 76
Banco Rural Taxa 1,98% a.m. (25% a.a)    456
Banco Daycoval Taxa 2,8% a.m.   493
Outros Taxa 1,65% a.m.  50    150

   2.049     4.039
Curto prazo  1.281 2.454
Longo prazo 768    1.585
Os empréstimos estão garantidos por direitos creditórios e avais dos acionistas
8. Obrigações Tributárias 2005 2004
Cofins 1.531 564
PIS – Programa de Integração Social 337 127
ISS – Imposto sobre serviços de qualquer natureza 1.207 809
Imposto de renda 2.193 2.221
Contribuição social sobre o lucro 794 799
INSS Parcelamento 237
Cofins – Parcelamento PAES 1.065 1096
Outros 14 41

7.141 5.894
Curto prazo 2.780 1.667
Longo prazo 4.361 4.227
Com o advento da Lei 10.684, de 31 de maio de 2003, o Hospital optou pelo
Parcelamento Especial – PAES, naquele mesmo exercício e, atualmente, está
questionando a consolidação dos débitos apresentados em extratos
disponibilizados pela Receita Federal. Em função do atual estágio dos
questionamentos e baseados no parecer de seus assessores jurídicos, os dé-
bitos serão questionados e contestados junto àquele órgão federal, de forma a
permitir sua equalização e adequação nos registros contábeis. 9. Provisão
Para Contingências - Foi constituída provisão para contingências referente a
valores considerados pela Administração e com base no parecer dos assesso-
res jurídicos como sendo suficiente para cobrir perdas prováveis, decorrentes
de ações impetradas contra o Hospital e para tributos que estão sendo questi-
onados judicialmente. Em 31 de dezembro de 2005 o valor registrado como
provisão para contingências soma R$ 3.015 mil, sendo R$ 374 mil referentes a
ações cíveis e trabalhistas e R$ 2.641 mil referentes a ações relacionadas com
tributos, o qual foi julgado como sendo suficiente para cobrir eventuais perdas.
10. Patrimônio Líquido - 10.1 Capital social - O capital social, totalmente
subscrito e integralizado, é representado por 2.429.898.710 ações ordinárias
nominativas, todas sem valor nominal. 10.2 Reserva de reavaliação - A reser-
va de reavaliação está consubstanciada em laudo de empresa especializada,
a qual determinou os valores de realização de seus terrenos e das edificações.
Foram constituídos o imposto de renda e a contribuição social sobre os valores
envolvidos na reavaliação, exceto para os terrenos, conforme  práticas contábeis
adotadas no Brasil e, também, na legislação societária brasileira. 10.3 Ações
em tesouraria - Foram adquiridas, em 2001, 210.176.741 ações ordinárias
nominativas, ao custo médio de R$ 0,00404 cada uma, para substituição de
acionistas. Futuramente estas ações serão colocadas à venda para futuros
acionistas interessados na participação ou no acréscimo de sua participação
junto à sociedade. 11. Prejuízos Fiscais Acumulados - Os prejuízos fiscais

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)
ATIVO 2005 2004
CIRCULANTE
Disponibilidades  534  340
Aplicações financeiras  18  29
Clientes  6.358  5.000
Estoques  431  303
Outros créditos  172  148

 7.513  5.820
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais  254  252
Créditos tributários  1.371  1.409

 1.625  1.661
PERMANENTE
Investimentos  7  7
Imobilizado  13.678  13.771

 13.685  13.778

TOTAL DO ATIVO  22.823  21.259

PASSIVO 2005 2004
CIRCULANTE
Fornecedores  2.387  1.598
Empréstimos e financiamentos  1.281  2.454
Obrigações trabalhistas  4.242  2.735
Obrigações tributárias  2.780  1.667
Obrigações com acionistas  112  106
Outras obrigações  794  574

11.596  9.134
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e financiamentos  768  1.585
Provisão para contingências  3.015  2.506
Obrigações tributárias  4.361  4.227
Obrigações com acionistas  460  601

8.604  8.919
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social  4.100  4.100
Reservas de capital  8  8
Reservas de reavaliação  9.008  9.198
Reservas de lucros  850  850
Prejuízos acumulados  (10.493)  (10.100)
Ações em tesouraria  (850)  (850)

 2.623  3.206
TOTAL DO PASSIVO  22.823  21.259

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
(Em milhares de reais) 2005 2004
Receita Bruta de Serviços 27.746 20.516
Deduções
Impostos sobre os serviços (1.492) (1.113)
Descontos e abatimentos (1.560) (1.304)

(3.052) (2.417)
Receita Operacional Líquida 24.694 18.099
Custo dos serviços prestados (18.692) (13.842)
Lucro/(Prejuízo) Bruto 6.002 4.257
(Despesas)/Receitas Operacionais
Com vendas (80) (50)
Gerais e administrativas (4.497) (3.752)
Despesas tributárias (774) (604)
Despesas financeiras (1.390) (1.849)
Receitas financeiras 338 585
Depreciações e amortizações (505) (477)

(6.908) (6.147)
Resultado Operacional (906) (1.890)
Receitas/(Despesas) não Operacionais 329 306
Resultado do Exercício Antes da Provisão para
Imposto de Renda e Contribuição Social (577) (1.584)
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social (5) 98
Prejuízo do Exercício (582) (1.486)
Prejuízo por Ação Em R$ (0,0002) (0,0006)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em milhares de reais)
Res. de lucros

Capital Reserva de Reservas de Reserva Prejuízos Ações em
 social capital Reavaliação legal acumulados tesouraria Total

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003  4.100  8  9.388  850  (8.805)  (850) 4.691
Realização das reservas de reavaliação  (190)  190
Prejuízo do exercício  (1.486) (1.486)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004  4.100  8  9.198  850  (10.101)  (850) 3.205
Realização das reservas de reavaliação  (190)  190
Prejuízo do exercício  (582) (582)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005  4.100  8  9.008  850  (10.493)  (850) 2.623

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias apresentamos as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2005, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores
independentes. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores, na sede social da empresa os documentos a que se refere o artigo 133 da lei 6404/76.”

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos dos Exercícios
Findos Em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Origens dos Recursos 2005 2004
Nas operações
Resultado ajustado 38
De terceiros:
Reduções no realizável a longo prazo 38 42
Acréscimos líquidos no exigível a longo prazo 642 2.848
Alienação de imobilizado 184

680 3.074
Total das Origens 718 3.074
Aplicações de Recursos
Nas operações
Resultado ajustado 543
Aumento do realizável a longo prazo 2 70
Reduções do exigível a longo prazo 1.073 2.130
Aquisição de imobilizado 412 485

1.487 2.685
Total das Aplicações 1.487 3.228
Redução do Capital Circulante (769) (154)
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido do Exercício
Ativo Circulante
No início do exercício 5.820 3.909
No final do exercício 7.513 5.820

1.693 1.911
Passivo Circulante
No início do exercício 9.134 7.069
No final do exercício 11.596 9.134

(2.462) (2.065)
Redução do Capital Circulante (769) (154)
Resultado Ajustado
Prejuízo do exercício 582 1.486
Ajustes ao prejuízo do exercício:
Depreciação/Amortização (505) (477)
Juros e variações sobre empréstimos de longo prazo (115) (466)
Prejuízo Ajustado (38) 543
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto Operacional - O Hospital São Bernardo S/A, tem por objeto a
exploração de serviços hospitalares destinados a tratamento médico-cirurgico
em geral, atividades afins, conexas e correlatas. Durante o ano calendário de
2005, a empresa apresentou resultado significativamente melhor do que nos
últimos quatro exercícios, colhendo os frutos da realização do planejamento
estratégico definido pela administração, centralizado em: a) Identificar áreas
ociosas ou sub utilizadas em sua estrutura física, para firmar parcerias com
operadoras de planos de saúde o que resultou em gradativo aumento do
faturamento, conseqüência do maior volume de exames laboratoriais, de di-
agnósticos por imagem, procedimentos, e internações eletivas e de urgênci-
as. b) identificar novos serviços a serem implementados, o que também gerou
aumento de faturamento em alguns procedimentos cirúrgicos eletivos, nos
quais o hospital investiu em 2005. c) Identificar possíveis parcerias com forne-
cedores, o que gerou um aprimoramento em seu quadro de profissionais
médicos em geral, revertendo em benefício do bom atendimento e da satisfa-
ção dos clientes. Também em 2005, a administração da companhia concen-
trou seus esforços na diminuição do comprometimento dos recursos da em-
presa com o endividamento bancário. É notável no resultado a diminuição das
despesas financeiras decorrentes de empréstimos bancários, assim como a
diminuição de sua exigibilidade no passivo a curto e longo prazos, ao se com-
pararem os últimos dois exercícios.  Embora vivenciando a transformação
econômica que atinge a região do ABC Paulista, a qual provoca crises em
alguns setores da economia regional, dentre estes, o da saúde, e que culmi-
nou com o encerramento das atividades de alguns hospitais da região, o Hos-
pital São Bernardo S/A, segue confiante, superando as adversidades do se-
tor, sob uma administração firme e serena, comprometida com a otimização
dos recursos existentes, e o contínuo aperfeiçoamento da qualidade na pres-
tação de seus serviços e no atendimento aos seus clientes. 2. Principais
Práticas Contábeis - As demonstrações contábeis estão sendo apresenta-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância
com os princípios contábeis previstos na legislação societária brasileira, as
quais incluem estimativas para registrar determinados ativos e passivos. As-
sim, as demonstrações incluem várias estimativas, como a vida útil do imobi-
lizado, provisões para contingências, imposto de renda, entre outras, o que
pode representar variações em relação à efetiva realização. 2.1. Apuração
do resultado, ativos e passivos circulantes e a longo prazo - O regime
contábil para apuração do resultado é o de competência. Os ativos circulantes
e a longo prazo reconhecem os rendimentos pro rata temporis, quando aplicá-
vel, e são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de reali-
zação. Os passivos circulante e a longo prazo são demonstrados por valores
conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e variações monetárias in-
corridas, quando aplicável. A provisão para devedores duvidosos foi constitu-
ída em bases suficientes para cobrir expectativas de perdas na realização dos
valores a receber, considerando  também o parecer dos assessores jurídicos
do Hospital. 2.2. Estoques - Os estoques são demonstrados pelo custo mé-
dio de aquisição. 2.3.  Permanente - Demonstrado ao custo de aquisição,
corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com os
seguintes aspectos: • Provisão para perda permanente de investimentos; •
Reavaliação dos terrenos e edificações e • Depreciação do imobilizado, pelo
método linear, às taxas mencionadas na nota 6, que leva em consideração a
vida útil-econômica dos bens. 2.5. Provisão para contingências - Constituí-
das com base na análise das contingências, levando-se em conta os riscos e
estimativas, sendo consideradas adequadas pela administração e seus as-
sessores jurídicos para cobrir eventuais perdas, conforme mencionado na nota
explicativa 9. 2.6. Provisão para imposto de renda e contribuição social -
Constituídas com base na legislação fiscal, com a aplicação da alíquota de
15% para o imposto de renda, com adicional de 10%, e de 9% para a contri-
buição social sobre o lucro liquido.
3. Clientes 2005 2004
Clientes conveniados 6.819  5.605
Clientes particulares 165    194

 6.984  5.799
Provisão para devedores duvidosos   (626)   (476)
Duplicatas descontadas       -   (323)
Duplicatas caucionadas       -       -

 6.358  5.000
4. Estoques 2005 2004
Medicamentos 221 168
Material cirúrgico 141 90
Material de consumo 69 45

431  303
5. Créditos Tributários  - Atendendo às normas e práticas contábeis nacio-
nais e internacionais, foi constituído crédito tributário de R$ 1.409 mil sobre
prejuízos acumulados em 31 de dezembro de 2002, que somavam R$ 4.153
mil naquela data, os quais foram calculados considerando-se as alíquotas
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2005 e de 2004 - (Em milhares de reais)

Parecer dos Auditores Independentes
Aos acionistas e administradores Hospital São Bernardo S.A.
1. Examinamos os balanços patrimoniais do Hospital São Bernardo S.A.
levantados em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens
e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas,
elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa
responsabilidade é expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de
auditoria e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a
relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e de
controles internos da entidade; b) a constatação, com base em testes, das
evidências e dos registros que suportam os valores e informações contábeis
divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 3. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do Hospital São Bernardo S.A. em 31 de dezembro de 2005 e de
2004 e o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido
e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos
naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4.
Em 31 de dezembro de 2005 existem R$ 1.400 mil, o mesmo valor em 2004,
de ativos registrados dentro da rubrica de “Clientes”, vencidos há longa data,
para os quais, de acordo com o parecer da assessoria jurídica do Hospital a
probabilidade de perda desta lide é remota. Devido ao atual estágio em que se
encontra essa ação judicial, não foi possível assegurar que tais ativos serão
realizados pelos valores consignados nas demonstrações contábeis naquela
data. 5. Conforme nota explicativa N.º 8, de acordo com a Lei 10.684, o Hospital
optou pelo Parcelamento Especial – PAES, no exercício de 2003 e, atualmente,
está questionando a consolidação dos débitos apresentados em extratos
disponibilizados pela Receita Federal. Em função do atual estágio dos
questionamentos e baseados no parecer de seus assessores jurídicos, não é
possível assegurar se tais passivos serão exigidos pelos valores apresentados
nas demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2005. 6. Conforme
nota explicativa N.º 1, a Administração vem implementando plano de
saneamento do Hospital, objetivando sua adequação operacional, de forma a
rentabilizar suas atividades para reverter os prejuízos operacionais em que
têm incorrido nos últimos exercícios. São Bernardo do Campo, 10 de março
de 2006. PAULO SÉRGIO BARBOSA - Contador - CRC/SP nº 1SP 120.359/
O-8 . ATUAL AUDITORES INDEPENDENTES - CRC/SP nº 2SP021.657/O-9.

acumulados em 31 de dezembro de 2005 somavam R$ 7.634 mil (R$ 7.748
mil em 2004). 12. Seguros - Os ativos e responsabilidades sociais estão co-
bertos por seguros em montantes considerados suficientes. 13. Instrumen-
tos Financeiros - A empresa não apresenta em seus balanços patrimoniais
ativos e passivos financeiros, os quais pudessem ser caracterizados como
instrumentos financeiros, conforme descrito na Instrução CVM nº 235/95.
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SECRETARIA DE ENERGIA,
RECURSOS HÍDRICOS E

SANEAMENTO

segurança do trabalho a favor da redução dos acidentes de trabalho dos empregados internos e dos
contratados. Mais uma vez, a diminuição deste índice, de aproximadamente 12% comparativamente ao
ano anterior, demonstrou o acerto das ações de incentivo à valorização do “bem-viver”, registrando, ainda,
uma diminuição na gravidade dos mesmos, o que fortalece o alcance de ações preventivas. Também
houve uma redução significativa de acidentes do trabalho de alta gravidade nas companhias contratadas
pela SABESP, fruto do trabalho de parceria em prol da Segurança.
Ressalta-se em 2005, a capacitação e reciclagem de 23.495 participações de empregados no segmento
Medicina e Segurança do Trabalho em toda a companhia.
Serviço Social
Em 2005, foram realizados 5.731 atendimentos a empregados e seus familiares com o objetivo de contribuir
para a melhoria da qualidade de vida em aspectos relacionados a necessidades sociais como saúde,
habitação, educação, familiar, econômico e outros.
PARE - Programa de Atendimento e Recuperação de Empregados
A SABESP, preocupada com a qualidade de vida de seus empregados e cumprindo seu papel com relação
à responsabilidade social, mantém desde 1993 um programa interno de atendimento e tratamento aos
portadores de dependência química. Em 2005, foram atendidos 299 empregados neste programa.
Plano Previdenciário SABESPREV
A SABESP contribuiu com a SABESPREV - Fundação SABESP de Seguridade Social, em 2005 com o
valor de R$ 14,3 milhões em previdência privada, e desta forma vem garantindo aos seus empregados a
possibilidade de desfrutar de benefícios previdenciários complementares ao da Previdência Oficial.
Projetos de responsabilidade sócio-ambiental para a comunidade interna de destaque na companhia
Verificaram-se na companhia diversas práticas que buscam valorizar as pessoas, integrar os empregados
e facilitar-lhes o conhecimento das diferentes áreas e da interação do seu trabalho, como Momento RH,
Quarta-Trainee, Diálogo Diário Informal e Conhecendo sua Empresa, dentre outras.
A SABESP, ciente da sua importância frente às questões ambientais, desenvolve permanentemente ações
que contribuem para o consumo consciente e responsável do seu produto principal, a água. É o caso de
atividades como Um Dia na SABESP, Projeto Empresa, Comissão Interna de Uso Racional da Água e
Descobrir SABESP, que buscam aproximar os filhos e os próprios empregados à companhia, levando a
eles informações sobre a SABESP, a preservação do meio ambiente e o uso racional de água através de
visitas às instalações, palestras e atividades interativas, bem como ações de adequação de consumo. Em
2005, estas ações abrangeram 588 filhos de empregados e 6.330 empregados.
Com o mesmo foco de sensibilizar os empregados para a adoção de atitudes responsáveis em relação ao
meio ambiente a partir do seu espaço de trabalho, destacam-se: a Coleta Seletiva realizada maciçamente
em várias Unidades, atingindo aproximadamente 1.500 pessoas, com efeito multiplicador nas comunidades;
o Housekeeping para 1.350 pessoas; a Oficina de Arte de Confecção de Papel Reciclado, para 30 monitores;
o Lixo no Lixo, para 2.149 pessoas e o Lixo Limpo, com a coleta de 8 toneladas de lixo reciclável.
A SABESP, em parceria com a AVAPE - Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais, propiciou
em 2005 a colocação profissional de 35 pessoas portadoras de deficiência para atuarem na Central de
Atendimento Telefônico 195. Ao facilitar o trabalho de pessoas com deficiência que integram a equipe de
trabalho, muito mais do que cumprir a legislação atual, a SABESP cria oportunidades de inclusão social a
toda uma categoria que, além do profissionalismo, tem a oferecer experiência de vida na superação de
dificuldades e conquistas.
2005 foi um ano em que se iniciou um processo de formação de multiplicadores em educação sanitária e
ambiental. Além disso, envolvendo 5.231 empregados, citam-se outros projetos que têm o foco de sensibilizar
e capacitar para lidar com as questões da responsabilidade sócio-ambiental, agindo como facilitadores
para público externo: Agenda 21, Descobrir SABESP e Oficina de Teatro Ambiental, entre outros.
RELAÇÃO DA SABESP COM A COMUNIDADE EXTERNA
Entre os 138 projetos investidos na comunidade externa realizados em 2005 destacam-se aqueles voltados
à educação, à cultura, à saúde e saneamento, ao esporte, combate à fome e segurança alimentar e ao
meio ambiente, dentre outros.
Categoria Educação
Esta totalizou um investimento de R$ 1,4 milhão, em 2005, com projetos que têm total alinhamento com a
vocação da SABESP e são, em sua maioria, destinados ao público infantil e jovem, alunos de escolas
públicas e particulares, professores e comunidade carente.

Abrir as portas da companhia a visitantes e transformar estas oportunidades em espaço para a educação
ambiental foi o foco dos projetos desenvolvidos na grande São Paulo: Show-room, que atendeu a 7.278
visitantes em 2005 e o de Aprendizagem no Sistema Cantareira, que atendeu a 15.254 pessoas em 423
visitas. Desta mesma natureza de projeto no interior e litoral do Estado de São Paulo, ressaltam-se as
visitas de escolas a estações de tratamento da SABESP, que propiciaram o atendimento a 64.381 estudantes
e professores.
“SABESP nas Escolas” foi o foco de projetos tais como Futurágua, Caracol, Colorindo o Amanhã e Água
Viva, dentre outros, que atingiram a 53.296 alunos e professores.
“SABESP na Comunidade” desenvolveu palestras e atividades que contribuíram para a conservação dos
recursos hídricos e a preservação ambiental. Além deste, outros projetos, como A Gota Borralheira, Educando
para a Cidadania, Trilhas do Barbosinha e do Purinha e os dos Centros de Educação Ambiental, atenderam
177.541 pessoas. Pode-se destacar ainda, o Programa Minha Cidade Tem SABESP que tem como objetivo
informar, conscientizar e esclarecer sobre a importância dos produtos e serviços da Sabesp, além de
aproximar a companhia à comunidade de sua área de atuação, envolvendo 55.337 pessoas.
Outro destaque foram os projetos disponibilizados via internet, como o Clubinho SABESP, que surgiu com
o objetivo de criar sócios para a causa da água no planeta, e em 2005 atingiu a meta de 11 mil sócios,
sendo reconhecido e premiado pela WWF Brasil Mostra Água para a Vida, Água para Todos: Boas Práticas
em Saneamento.
Categoria Cultura
Voltando-se para a comunidade em geral, a SABESP ainda apresentou práticas de sensibilização e estímulo
à pluralidade da cultura nacional e à memória da sociedade. Foram ações que focalizaram a conscientização
ambiental e o desenvolvimento sustentável, seja atuando na recuperação física de teatros, criação de
biblioteca, preservação de acervo histórico e arquitetônico e coral, ou pela destinação em 2005 de
R$ 4,9 milhões pelo incentivo fiscal previsto na lei Rouanet, além de incentivos a Audiovisual em
R$ 2,6 milhões.
Categoria Outros
Esta categoria engloba projetos diversos além de apoio institucional, com um investimento em 2005 de
R$ 3,1 milhões. Desse total, ressalta-se o incentivo fiscal ao CONDECA - Projeto Envolver, no valor de
R$ 1,7 milhão.
RELAÇÃO DA SABESP COM O MEIO AMBIENTE
Categoria Meio Ambiente
Uma das áreas de atuação social mais relevante para a SABESP, pela própria natureza de seu negócio,
é a Preservação do Meio Ambiente. Nessa categoria, são mantidos diversos projetos, para os quais foram
destinados R$ 4,1 milhões em 2005. São, em sua maioria, dirigidos à população em geral, por meio de
prefeituras, empresas, escolas, comunidades familiares e de bairro e membros de bacias hidrográficas. O
espectro abrange ações e práticas que primam pela conservação e recuperação ambiental e contribuem
para o desenvolvimento sustentável.
Categoria Saúde e Saneamento
Destaca-se nesta categoria a prática de uma política tarifária diferenciada para garantir que a população
de baixa renda tenha acesso aos serviços de água e saneamento básico, contribuindo para a saúde
pública e qualidade de vida. Somente na RMSP a população beneficiada chegou à 525.028 pessoas.
Recursos Investidos
Conforme demonstrado na planilha do seu Balanço Social a seguir, a SABESP destinou a indicadores
sociais internos e externos um valor da ordem de R$ 1,3 bilhão em 2005.
Para os indicadores sociais internos, que incluem alimentação, encargos sociais, previdência privada,
saúde, segurança e medicina do trabalho, educação, cultura, capacitação e desenvolvimento profissional,
creches ou auxílio-creche, participação nos resultados e outros, foram alocados mais de R$ 384,3 milhões.
Entre os indicadores sociais externos se destaca a quantia recolhida em tributos, superior a
R$ 865,9 milhões. Outros indicadores de contribuição à sociedade, compreendendo ações em
educação, cultura, saúde e saneamento, esporte, combate à fome e segurança alimentar, apoio
institucional nas diversas categorias e outras iniciativas, receberam a destinação de R$ 17,9 milhões.
Em programas e/ou projetos internos ou externos relacionados à preservação do meio ambiente, a
companhia investiu R$ 4,2 milhões.
Assim, reforçando e disseminando sua responsabilidade social, a SABESP demonstra uma atitude coerente
de companhia sustentável contribuindo para o desenvolvimento do setor de saneamento e do país.

1. Base de cálculo 2005 Valor (mil reais) 2004 Valor (mil reais)

Receita líquida (RL) 4.953.363 4.397.072
Resultado operacional (RO) 1.242.569 823.909
Folha de pagamento bruta (FPB) 1.057.989 997.149

2. Indicadores sociais internos Valor % Sobre % Sobre Valor % Sobre % Sobre
(mil) FPB  RL  (mil)  FPB  RL

Alimentação 76.070 7,19% 1,54% 69.752 7,00% 1,59%
Encargos sociais compulsórios 105.579 9,98% 2,13% 101.481 10,18% 2,31%
Previdência privada 68.665 6,49% 1,39% 88.931 8,92% 2,02%
Saúde 73.296 6,93% 1,48% 67.603 6,78% 1,54%
Segurança e saúde no trabalho 4.284 0,40% 0,09% 2.508 0,25% 0,06%
Educação 970 0,09% 0,02% 1.171 0,12% 0,03%
Cultura 574 0,05% 0,01% 6.683 0,67% 0,15%
Capacitação e desenvolvimento profissional 5.170 0,49% 0,10% 2.964 0,30% 0,07%
Creches ou auxílio-creche 1.432 0,14% 0,03% 1.512 0,15% 0,03%
Participação nos lucros ou resultados 44.292 4,19% 0,89% 40.262 4,04% 0,92%
Outros 4.012 0,38% 0,08% 5.647 0,57% 0,13%
Total - Indicadores sociais internos 384.344 36,33% 7,76% 388.514 38,96% 8,84%

3. Indicadores sociais externos* Valor % Sobre % Sobre Valor % Sobre % Sobre
(mil)  RO  RL  (mil)  RO RL

Educação 1.425 0,11% 0,03% 1.890 0,23% 0,04%
Cultura 11.946 0,96% 0,24% 5.358 0,65% 0,12%
Saúde e saneamento 550 0,04% 0,01% 856 0,10% 0,02%
Esporte 524 0,04% 0,01% 942 0,11% 0,02%
Combate à fome e segurança alimentar 272 0,02% 0,01% 43 0,01% 0,00%
Outros 3.142 0,25% 0,06% 2.107 0,26% 0,05%
Total das contribuições para a sociedade 17.859 1,44% 0,36% 11.196 1,36% 0,25%
Tributos (excluídos encargos sociais) 865.873 69,68% 17,48% 598.051 72,59% 13,60%
Total - Indicadores sociais externos 883.732 71,12% 17,84% 609.247 73,95% 13,86%

4. Indicadores ambientais* Valor % Sobre % Sobre Valor % Sobre % Sobre
(mil) RO RL (mil) RO RL

Investimentos relacionados com a
produção/operação da empresa 33 0,00% 0,00% 92 0,01% 0,00%

Investimentos em programas
e/ou projetos externos 4.197 0,34% 0,08% 4.294 0,52% 0,10%

Total dos investimentos
em meio ambiente 4.230 0,34% 0,09% 4.386 0,53% 0,10%

Quanto ao estabelecimento de “metas
anuais” para minimizar resíduos, o
consumo em geral na produção/operação
e aumentar a eficácia na utilização de
recursos naturais, a empresa:

( ) não possui ( ) cumpre de ( ) não possui ( ) cumpre de
metas 51 a 75% metas 51 a 75%

( ) cumpre de (x) cumpre de ( ) cumpre de (x) cumpre de
0 a 50% 76 a 100% 0 a 50% 76 a 100%

( ) direção ( ) direção
(x) direção e gerências (x) direção e gerências
( ) todos(as) empregados(as) ( ) todos(as) empregados(as)

(x) direção e gerências (x) direção e gerências
( ) todos(as) empregados(as) ( ) todos(as) empregados(as)
( ) todos(as) + Cipa ( ) todos(as) + Cipa

( ) não se envolve ( ) não se envolverá
(x) segue as normas da OIT (x) seguirá as normas da OIT
( ) incentiva e segue a OIT ( ) incentivará e seguirá a OIT

( ) direção ( ) direção
( ) direção e gerências ( ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as) (x) todos(as) empregados(as)

( ) direção ( ) direção
( ) direção e gerências ( ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as) (x) todos(as) empregados(as)

( ) não são considerados ( ) não serão considerados
( ) são sugeridos ( ) serão sugeridos
(x) são exigidos (x) serão exigidos

( ) não se envolve ( ) não se envolverá
( ) apóia ( ) apoiará
(x) organiza e incentiva (x) organizará e incentivará

na no na na no na
Empresa Procon Justiça Empresa Procon Justiça

9.356 1.566 Expressinho
93 nd nd nd

na no na na no na
Empresa Procon Justiça Empresa Procon Justiça
97,07% 98,46% Expressinho nd nd nd

59%

Em 2005: 3.342.086 Em 2004: 2.783.022

26,2% governo 21,5% governo
30,9% colaboradores(as) 35,6% colaboradores(as)
10,4% acionistas 5,5% acionistas

17% terceiros 24,5% terceiros
15,5% retido 12,9% retido

Os projetos sociais e ambientais
desenvolvidos pela empresa foram
definidos por:

Os padrões de segurança e
salubridade no ambiente de trabalho
foram definidos por:

Quanto à liberdade sindical, ao direito
de negociação coletiva e à
representação interna dos(as)
trabalhadores(as), a empresa:

A previdêncla privada contempla:

A par ticipação dos lucros ou
resultados contempla:

Na seleção dos fornecedores, os
mesmos padrões éticos e de
responsabilidade social e ambiental
adotados pela empresa:

Quanto à par ticipação de
empregados(as) em programas de
trabalho voluntário, a empresa:

Número total de reclamações e
críticas de consumidores(as)
pela ouvidoria:

% de reclamações e críticas
atendidas ou solucionadas
pela ouvidoria:

Valor adicionado total a distribuir
(em mil R$):

Distribuição do Valor
Adicionado (DVA):

6. Informações relevantes quanto ao
exercício da cidadania empresarial** 2005 Metas 2006

Relação entre a maior e a menor
remuneração na empresa 27,3 nd

Número total de acidentes de trabalho 282 275

5. Indicadores do corpo funcional* 2005 2004

Nº de empregados(as) ao final do período 17.448 17.735
Nº de admissões durante o período 57 14
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 0 0
Nº de estagiários(as) 330 877
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 7.742 7.294
Nº de mulheres que trabalham na empresa 3.206 3.247
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 15,90% 17,40%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 1.974 2.030
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 3,10% 11,43%
Nº de portadores(as) de deficiência

ou necessidades especiais 28 27

BALANÇO SOCIAL ANUAL/2005
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

* Informações não auditadas
** Informações não auditadas, com exceção do Valor Adicionado Total a Distribuir e DVA

AGAS.A.
CNPJ/MF nº 60.619.202/0001-48

Dem. de Resultado em 31/12/05 e 04 (MR$, exceto o lucro p/ação)
Receita operacional bruta 2005 2004

Vendas e serviços 475.327 448.386
Impostos sobre vendas e serviços (118.554) (111.270)

Receita operacional líquida 356.773 337.116
Custo dos prod. vend. e dos serv. prestados (224.194) (202.309)
Lucro bruto 132.579 134.807
(Despesas) outras receitas operacionais: Vendas (51.043) (50.249)

Administrativas e gerais (50.757) (40.268)
Resultado financeiro líquido (1.069) 2.426
Resultado da equivalência patrimonial 1.978 4.960
Outras receitas operacionais 11.351 10.847

(89.540) (72.284)
Lucro operacional 43.039 62.523

Resultado não operacional 523 634
Lucro antes do IR e da contribuição social 43.562 63.157
Imposto de renda e contribuição social: Corrente (24.100) (20.946)

Diferido (3.975) (5.379)
Lucro líquido do exercício 15.487 36.832
Lucro líquido por ação ao final do exercício - R$ 133,03 316,39
Quantidade de ações do final do exercício 116.415 116.415

Dem. das Origens e Aplicações de Recursos - Exerc. 31/12/05 e 04 (MR$)
Origens dos Recursos 2005 2004

Das operações: Lucro líquido do exercício 15.487 36.832
Itens que não afetam o capital circulante:

Resultado da equivalência patrimonial (1.978) (4.960)
Depreciação e amortização 25.538 17.302
Custo residual de ativos permanentes baixados 2.032 1.915

41.079 51.089
De terceiros: Redução do realizável a longo prazo 850 35.685

Dividendos a receber 765 7.204
Resgate de ações preferencias “B” 20.119 –
Aumento do exigível a longo prazo 4.224 –

25.958 42.889
67.037 93.978

Aplic. de rec.: No ativo permanente: Investimentos 305 –
Imobilizado 39.574 47.543
Diferido 3.200 2.243
Dividendos propostos 7.356 –

Transferência do exigível a L.P. para o circulante 40.654 –
Redução do exigível a longo prazo – 67.596

91.089 117.382
Aumento (redução) no capital circulante 24.052 (23.404)
Demonstração das variações do capital circulante líquido

Ativo circulante: No início do exercício 174.882 127.892
No fim do exercício 136.082 174.882

38.800 46.990
Passivo circulante: No início do exercício 115.504 45.110

No fim do exercício 100.756 115.504
14.748 70.394

Aumento (redução) no capital circulante líquido 24.052 (23.404)
2005 2004

IR CS Total IR CS Total
IR e CS ger. no ex. 8.956 3.196 12.152 15.055 5.618 20.673
Comp- imp./contrib.

a compensar (1.078) (25) (1.103) (15.055) (883) (15.938)
Antecipações (7.878) (3.171) (11.049) – – –
Saldo a pagar – – – – 4.735 4.735
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para
refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre
a base fiscal de ativos e passivos e seu respectivo valor contábil. O valor
contábil do ativo fiscal diferido é revisado anualmente pela Companhia, e os
ajustes decorrentes não têm sido significativos em relação à previsão preli-
minar da Administração. O imposto de renda e a contribuição social diferi-
dos têm a seguinte origem: 2005 2004
Diferenças temporárias 8.637 10.750
Prejuízos fiscais 516 7.076
Base negativa de contribuição social 248 2.319

9.401 13.376
Parcela classificada no curto prazo 1.710 3.479
Realizável a longo prazo 7.691 9.897
A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social 
calculada pela aplicação das alíquotas fiscais e da despesa debitada em re-
sultado é demonstrada como segue: 2005 2004
Lucro contábil antes do IR e da contribuição social 43.562 63.157
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
IR e contribuição social pela alíquota fiscal combinada 14.811 21.473
Adições: Despesas não dedutíveis 15.661 7.047
Exclusões e compensações: Outras receitas 

não tributáveis e compensações (1.577) (2.195)
Variação cambial - Regime de caixa (820) –

IR e contribuição social no resultado do exercício 28.075 26.325
Alíquota efetiva 64% 42%
10. Provisão para contingências: A Companhia vem discutindo judicial-
mente a legalidade de alguns tributos, autuações, ações cíveis e reclama-
ções trabalhistas.  AAdministração, com base em informações de seus as-
sessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às
ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às quantias
reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para
cobrir as perdas estimadas com as ações em curso, como segue: 

2005 2004
Cível e fiscal 22.478 23.126
Trabalhistas 6.264 6.098

28.742 29.224
A Companhia está contestando o pagamento de ICMS sobre a locação de
cilindros usados no fornecimento de gás.  O montante envolvido soma 
R$ 11.699.  Os advogados da Companhia, com seus assessores jurídicos,
avaliam como provável a probabilidade de perda desses processos.  Como
resultado dessa avaliação, foi feita uma provisão de R$ 11.699, considera-
da pela Administração suficiente para cobrir eventual perda. 11. Patrimô-
nio líquido: a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2005 e 2004, o capi-
tal social é de R$ 137.322 e está dividido em 116.415 ações ordinárias no-
minativas com valor nominal de R$ 1.179,68. Em 31 de dezembro de 2005,
o acionista domiciliado no exterior tinha registrado no Banco Central do
Brasil, de acordo com o Certificado de Registro de Capital Estrangeiro data-
do de 16 de janeiro de 2006, investimentos no montante de R$ 134.558,
correspondentes a 97,98% do capital social da AGA naquela data. Reser-
vas: • Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado
em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o li-
mite de 20% do capital social. • Dividendos: A remessa de dividendos e a
repatriação de capital para empresas residentes no exterior estão sujeitas à
legislação sobre capital estrangeiro, a qual requer o registro dos investi-
mentos e reinvestimentos de lucros no Banco Central do Brasil. Os acionis-
tas têm direito a um dividendo não inferior a 50% do lucro líquido anual 
calculado nos termos da legislação societária, e serão aprovados por oca-
sião da realização da Assembléia Geral Ordinária. 12. Plano de aposenta-
doria e pensão: A Companhia possui plano de aposentadoria e pensão
(administrado por terceiros) extensivo a todos os funcionários. Os encargos
de responsabilidade da Companhia são liquidados mensalmente, não ha-
vendo, por ocasião da aposentadoria ou demissão de algum funcionário, 
nenhum ônus para a Companhia. 13. Instrumentos financeiros: 
Os valores contábeis de ativos e passivos financeiros, quando comparados
com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um 
mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajusta-
do com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam, substan-
cialmente, de seus correspondentes valores de mercado. Em 31 de dezem-
bro de 2005 não existem operações com derivativos em aberto. 
14. Outras receitas operacionais: 2005 2004
Reembolso de serviços administrativos 7.389 6.245
Reembolso de seguro 1.001 1.214
Outras receitas 2.961 3.388

11.351 10.847
15. Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes con-
siderados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza de sua atividade.  As premissas de riscos adotadas, dada a
sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de 

Balanços Patrimoniais em 31/12/05 e 04 (MR$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/05 e 04 (MR$)

Dem. das Mutações do Patr. Líq. Capital Reserva de Reserva de Res. de luc. Lucros
Exerc. Findos em 31/12/05 e 04 (MR$) social capital reavaliação Res. legal acumulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 2004 137.332 157 6.963 477 (4.721) 140.208
Realização da reserva de reavaliação – – (426) – 426 –
Lucro líquido do exercício – – – – 36.832 36.832
Constituição de reserva legal – – – 1.842 (1.842) –
Saldos em 31 de dezembro de 2004 137.332 157 6.537 2.319 30.695 177.040
Realização da reserva de reavaliação – – (53) – 53 –
Lucro líquido do exercício – – – – 15.487 15.487
Constituição de reserva legal – – – 774 (774) –
Dividendos propostos – – – – (7.356) (7.356)
Saldos em 31 de dezembro de 2005 137.332 157 6.484 3.093 38.105 185.171

Passivo 2005 2004
Circulante: Fornecedores: Nacionais 24.548 16.168

Exterior - Partes relacionadas 4.904 8.046
Exterior - Terceiros 2.098 2.764
Partes relacionadas 40.654 63.650
Impostos e contribuições a recolher 9.466 8.759
Salários, encargos e férias a pagar 10.212 10.222
Dividendos propostos 7.756 –

Imposto de renda e contribuição social – 4.735
Outras contas a pagar 1.118 1.160

100.756 115.504
Exigível a L.P.: Partes relacionadas 24.977 61.241

Provisão para contingências 28.742 29.224
Provisão para indenizações 873 735
Outras contas a pagar 177 –

54.769 91.200
Patrimônio líquido: Capital social 137.332 137.332

Reserva de capital 157 157
Reserva de reavaliação 6.484 6.537
Reserva legal 3.093 2.319
Lucros acumulados 38.105 30.695

185.171 177.040
340.696 383.743

2005 2004
Bens destinados à venda 48 –
Outros 830 822

3.852 3.767
6. Investimento em controlada: Refere-se a investimento na empresa
controlada AGANOR Gases e Equipamentos S.A., que opera na comercia-
lização de gases industriais e medicinais e de equipamentos para o mesmo
fim e também presta diversos serviços relacionados com suas atividades
principais na área norte-nordeste do país. A participação é demonstrada
como segue: AGANOR Gases e Equipamentos S.A.
Dados da investida: 2005 2004

Capital social 12.743 19.544
Percentual de participação 100% 96,5289%
Lucro líquido do exercício 1.706 5.216
Patrimônio líquido 41.815 62.589

Movimentação do investimento:
Saldo inicial 60.416 62.660
Resgate ações preferências “B” (20.119) –
Resultado de equivalência patrimonial 1.978 4.960
Compra de ações 305 –
Dividendos a receber (765) (7.204)

Saldo final 41.815 60.416
A Companhia possui registrado em 31 de dezembro de 2005 dividendos 
a receber no montante de R$ 7.063 (R$ 6.283 em 2004), correspondente 
à sua participação sobre os dividendos declarados pela AGANOR. 
A AGANOR controla a AGA Assessoria e Participações S/C Ltda., 
cujo objeto é a prestação de serviços nas áreas de Processamento de 
Dados e Assessoria Financeira. Essa controlada indireta não apresentou
operações nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004. 
7. Transações com partes relacionadas: Os principais saldos de ativos e
passivos em 31 de dezembro de 2005, bem como as transações que 
influenciaram o resultado do exercício, relativas a operações com partes
relacionadas, decorrem de transações com a Companhia e sua controlada,
as quais foram realizadas em condições usuais de mercado para os res-
pectivos tipos de operações. 2005 2004
Contas a receber: AGAAB Suécia 14.916 16.853

AGAEquador 2.554 1.936
AGAAlemanha 213 1
AGAPeru 12 –
AGAChile 15 7
AGAColômbia 1 7
AGAMéxico 18 17
AGAArgentina 18 –
AGAVenezuela 31 5

17.778 18.826
Resg. de ações:  AGANOR Gases e Equipamentos S.A. 20.120 –
Empréstimo a receber de empresas ligadas (curto prazo):

Linde Material Handling do Brasil Ltda. – 13.067
Linde AG – 29.169
Empilhadeiras Sul Americanas S.A. (1) 9.658 22.771

9.658 65.007
Fornecedores: AGAEquador 1.869 1.452

AGACryo AB 526 3.337
AGAAG - VA 2.236 2.328
AGAGAS Inc. 146 787
AGAMéxico 70 80
AGAArgentina – 14
AGAColômbia 1 –
AGADinamarca 4 12
AGAFinlândia 28 –
AGAVenezuela 24 27

4.904 8.046
Passivo circ.:AGANOR Gases e Equipamentos S.A. 40.654 –

AGAAB – 63.650
40.654 63.650

Exigível a longo prazo (mútuos): AGAAB Suécia  19.552 22.172
AGANOR Gases e Equipamentos S.A. – 33.644
AGAAssessoria e Participações S/C Ltda. 5.425 5.425

24.977 61.241
Vendas para empresa controlada:

AGANOR Gases e Equipamentos S.A. 2.740 3.049
Compras de empresa controlada:

AGANOR Gases e Equipamentos S.A. 53 141
Recuperação de despesas com empresa controlada

AGANOR Gases e Equipamentos S.A. 7.389 6.245
(1) O saldo a receber da Empilhadeiras Sul Americanas S.A. no montante
de R$ 9.658 refere-se a dois contratos, sendo um com vencimento em 
11 de janeiro de 2006, corrigido pelo IGPM + 11% a.a., e um contrato 
com vencimento em 31 de março de 2006, corrigido pelo IGPM + 11% a.a.
8. Imobilizado: Tx. de 2005 2004

depr. % a.a. Custo Depr. Líq. Líq.
Edificações 4 33.050 (20.957) 12.093 13.201
Máq. e equip. 20/25 338.981 (262.688) 76.293 32.879
Móveis e utensílios 10/20 5.587 (3.934) 1.653 1.718
Veículos 20 16.057 (11.912) 4.145 1.579
Equip. de computação 20 23.289 (10.564) 12.725 11.723
Terrenos 12.470 – 12.470 12.470
Obras em andamento 4.233 – 4.233 38.398
Importações em andamento 10.704 – 10.704 8.833
Adiant. a fornecedores 746 – 746 630

445.117 (310.055) 135.062 121.431
Em face da mudança do Escritório Central do Rio de Janeiro para São 
Paulo, a administração possui intenção de venda de certos ativos, no mon-
tante de R$ 720 (R$ 779 em 2004), classificando-os sob o título de “Bens 
destinados à venda” no realizável a longo prazo. 9. Imposto de renda 
e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social 
correntes, contabilizados no exercício, têm a seguinte composição:

Ativo 2005 2004
Circulante: Disponibilidades 4.349 1.554

Aplicações financeiras 7.752 19.826
Contas a receber: Clientes nacionais 67.627 64.517

Partes relacionadas 17.778 18.826
Provisão para devedores duvidosos (21.084) (20.232)
Estoques 9.884 10.279
Dividendos a receber 7.063 6.283

Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.710 3.479
Impostos a recuperar 7.373 1.576
Partes relacionadas 20.120 –
Empréstimos a receber de empresas ligadas 9.658 65.007
Outras contas a receber 3.852 3.767

136.082 174.882
Realizável a L.P.: Imp. de renda e contr. soc. dif. 7.691 9.897

Impostos a recuperar 9.337 8.568
Depósitos e cauções 4.396 3.750
Bens destinados à venda 720 779

22.144 22.994
Permanente: Investimento 41.815 60.416

Imobilizado 135.062 121.431
Diferido 5.593 4.020

182.470 185.867
340.696 383.743

1. Contexto operacional: A Companhia dedica-se à fabricação e comer-
cialização de gases industriais e medicinais e de equipamentos para o
mesmo fim e também presta diversos serviços relacionados com suas ativi-
dades principais.  2. Apresentação das demonstrações financeiras: As
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas
em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação so-
cietária brasileira. Resumo das principais práticas contábeis: a. Apura-
ção do resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade
com o regime contábil de competência de exercício. A receita de venda de
produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios
inerentes ao produto são transferidos para o comprador.  A receita de servi-
ços prestados é reconhecida no resultado em razão de sua realização.
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua
realização. b. Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer
que a Administração use de julgamento para determinação e registro de es-
timativas contábeis significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
que incluem o valor residual do ativo imobilizado, a provisão para devedo-
res duvidosos, os estoques e imposto de renda diferido ativo e a provisão
para contingências.  A liquidação das transações envolvendo essas esti-
mativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.  ACompanhia re-
visa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. c. Moeda estran-
geira: Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estran-
geiras foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data de fecha-
mento do balanço e as diferenças decorrentes de conversão de moeda fo-
ram reconhecidas no resultado do exercício. d. Ativos circulante e reali-
zável a longo prazo: • Aplicações financeiras: As aplicações financeiras
estão avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data
do balanço. • Provisão para devedores duvidosos: A provisão para de-
vedores duvidosos foi constituída em montante considerado suficiente pela
Administração para fazer face às eventuais perdas na realização dos crédi-
tos. • Estoques: Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção,
que não excede o valor de mercado. O custo dos estoques inclui gastos in-
corridos na aquisição, no transporte e na armazenagem dos estoques. 
• Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo: São apresenta-
dos ao valor líquido de realização. e. Permanente: • Investimento: O in-
vestimento em empresa controlada está avaliado pelo método de equiva-
lência patrimonial. • Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, forma-
ção ou construção e acrescido de reavaliação espontânea.  A depreciação
é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa
nº 8 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. 
• Diferido: Até 31 de dezembro de 1994, a Companhia adotou a prática de
diferir os custos de instalação das centrais de produção de gás em clientes
e amortizá-los durante o período contratual de fornecimento de gás, que é
normalmente um período de cinco anos.  Nos exercícios findos em 
31 de dezembro de 1995 a 31 de dezembro de 2000, a Companhia regis-
trou tais custos de instalação das centrais de gases diretamente no resulta-
do, em vez de diferi-los.  A partir do exercício findo em 31 de dezembro de
2001, a Companhia voltou a diferir esses custos.  A amortização desses
custos é efetuada com base no prazo médio dos contratos (aproximada-
mente cinco anos). f. Passivos circulante e exigível a longo prazo: São
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou
cambiais incorridas até a data dos balanços. g. Provisões: Uma provisão é
reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal
ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.  As provisões
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvi-
do. h. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a
contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tri-
butável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tri-
butável para contribuição social sobre o lucro líquido, além de considera-
rem a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social limitada a 30% do lucro real. Os impostos ativos diferidos decorren-
tes de prejuízo fiscal, base negativa da contribuição social e diferenças
temporárias foram constituídos considerando o histórico de rentabilidade e
a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros. 
3. Estoques: 2005 2004
Produtos acabados: Gases 3.765 3.265

Equipamentos de distribuição de gás e solda 1.153 1.490
Aparelhos medicinais e de medição 565 1.063

Matérias-primas 2.067 2.203
Estoque OS - Vendas 1.607 1.187
Importações em andamento 783 1.474
Mercadorias em trânsito 6 –
Provisão para obsolescência (62) (403)

9.884 10.279
4. Impostos a recuperar: Curto prazo 2005 2004
IRRF sobre aplicações financeiras 2.340 1.572
ICMS sobre ativo imobilizado 3.578 –
COFINS sobre ativo imobilizado 1.064 –
PIS sobre ativo imobilizado 231 –
Outros 160 4

7.373 1.576
Longo prazo 2005 2004
ICMS sobre ativo imobilizado 5.451 6.161
COFINS sobre ativo imobilizado 3.193 993
PIS sobre ativo imobilizado 693 215
Outros – 1.199

9.337 8.568
5. Outras contas a receber: Curto prazo 2005 2004
Adiantamento a funcionários 680 940
Adiantamento a fornecedores 528 –
Despesas antecipadas 146 385
Contas a receber por venda de ativo 1.620 1.620

continua
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Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP

CNPJ/MF nº 43.776.517/0001-80 - Companhia Aberta
http://www.sabesp.com.br

SECRETARIA DE ENERGIA,
RECURSOS HÍDRICOS E

SANEAMENTO

2005 2004
Circulante
Disponibilidades (Nota 4) 280.173 105.557
Contas a receber, líquido (Nota 5) 1.195.249 949.792
Contas a receber de acionista (Nota 6) 166.356 81.334
Estoques 36.070 29.604
Impostos e contribuições (Nota 10) 23.515 30.215
Demais contas a receber 24.023 33.288

1.725.386 1.229.790
Realizável a longo prazo
Contas a receber, líquido (Nota 5) 263.356 278.060
Contas a receber de acionista (Nota 6) 800.594 740.609
Indenizações a receber (Nota 7) 148.794 148.794
Depósitos judiciais 27.926 16.189
Impostos e contribuições (Nota 10) 298.820 257.271
Demais contas a receber 32.920 27.976

1.572.410 1.468.899
Permanente
Investimentos 740 5.100
Imobilizado (Nota 8) 14.116.099 14.040.922
Diferido 20.531 39.097

14.137.370 14.085.119

Total do Ativo 17.435.166 16.783.808

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004

(Em milhares de reais)

ATIVO PASSIVO
2005 2004

Circulante
Fornecedores e empreiteiros 77.781 51.578
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 759.013 1.496.810
Salários e encargos sociais 117.289 107.228
Provisões em discussão judicial e contingências (Nota 14 (a)) 31.557 30.373
Juros sobre o capital próprio a pagar (Nota 15 (c)) 409.725 144.078
Impostos e contribuições a recolher (Nota 11) 106.131 115.119
Impostos e contribuições (Nota 10) 70.893 71.902
Demais contas a pagar 119.577 83.801

1.691.966 2.100.889
Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 5.905.208 5.553.843
Impostos e contribuições a recolher (Nota 11) 256.114 272.338
Impostos e contribuições (Nota 10) 133.443 130.055
Provisões para contingências (Nota 14 (a)) 580.840 460.231
Obrigações previdenciárias (Nota 12) 276.558 222.176
Demais contas a pagar 108.489 92.688

7.260.652 6.731.331
Patrimônio líquido (Nota 15)
Capital social 3.403.688 3.403.688
Reserva de capital 78.820 65.291
Reserva de reavaliação 2.529.771 2.619.220
Reservas de lucros 2.470.269 1.863.389

8.482.548 7.951.588
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 17.435.166 16.783.808

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2005 2004
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS (Nota 18) 5.356.326 4.642.491
Contribuições sobre vendas e serviços - COFINS e PASEP (402.963) (245.419)
Receita líquida das vendas e serviços 4.953.363 4.397.072
Custo das vendas e serviços prestados (Nota 19) (2.390.421) (2.253.380)

LUCRO BRUTO 2.562.942 2.143.692

DESPESAS OPERACIONAIS (Nota 19)
Com vendas (537.864) (502.520)
Administrativas (335.505) (313.557)
Financeiras líquidas (447.004) (503.706)
Total das despesas operacionais (1.320.373) (1.319.783)

LUCRO OPERACIONAL 1.242.569 823.909

RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS
Perda na baixa de bens do imobilizado (Nota 8(a)) (19.051) (34.440)
Outras (6.370) 518

(25.421) (33.922)

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.217.148 789.987

Imposto de renda (Nota 10) (271.387) (198.030)
Contribuição social (Nota 10) (72.039) (52.579)
Imposto de renda diferido (Nota 10) 43.242 22.792
Contribuição social diferida (Nota 10) (16.195) (14.020)

LUCRO ANTES DO ITEM EXTRAORDINÁRIO 900.769 548.150

Item extraordinário, líquido de imposto de renda e da
contribuição social (Nota 12) (35.122) (35.122)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 865.647 513.028
Lucro líquido por lote de mil ações em R$ 30,40 18,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2005 2004
ORIGENS DE RECURSOS
Das operações:
Lucro líquido do exercício 865.647 513.028
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante
Provisão para devedores duvidosos - contas a receber a longo prazo 137.639 76.870
Depreciação e amortização 595.981 598.911
Provisão para investimentos 4.360 -
Custo residual do ativo imobilizado baixado 19.051 34.616
Baixa do ativo diferido 6.700 -
Variações monetárias do realizável a longo prazo (19.597) (38.548)
Provisões em discussão judicial e contingências 120.609 75.660
Obrigações previdenciárias 54.382 76.636
Juros e variações monetárias e cambiais de passivos de longo prazo:
Empréstimos e financiamentos (143.210) (9.569)
Impostos e contribuições 21.761 25.018
Impostos e contribuições diferidos:
No realizável a longo prazo (41.549) (34.467)
No exigível a longo prazo 3.388 8.938
Total gerado nas operações 1.625.162 1.327.093
De terceiros:
Empréstimos e financiamentos de longo prazo 1.153.479 780.722
Aumento do imobilizado por doação – auxílio para obra 13.529 14.552
Total proveniente de terceiros 1.167.008 795.274
Redução do capital circulante líquido - 356.265
TOTAL DAS ORIGENS 2.792.170 2.478.632

APLICAÇÕES DE RECURSOS
Aumento no realizável a longo prazo 180.003 217.107
Redução do exigível a longo prazo 46.602 22.668
No ativo permanente:
Imobilizado 678.237 600.903
Diferido 106 444
Transferência do exigível a longo prazo para o circulante:
Empréstimos e financiamentos 634.487 1.484.575
Juros sobre o capital próprio 348.216 152.935
Aumento do capital circulante líquido 904.519 -
TOTAL DAS APLICAÇÕES 2.792.170 2.478.632

Aumento (redução) do capital circulante líquido
demonstrado por:

Ativo circulante
No final do exercício 1.725.386 1.229.790
No início do exercício 1.229.790 1.217.165
Variação do ativo circulante 495.596 12.625
Passivo circulante
No final do exercício 1.691.966 2.100.889
No início do exercício 2.100.889 1.731.999
Variação do passivo circulante (408.923) 368.890
Aumento (redução) do capital circulante líquido 904.519 (356.265)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004

(Em milhares de reais, exceto dados por ação)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004

(Em milhares de reais)

2005 2004
ORIGENS
Das operações 1.625.162 1.327.093
De terceiros 1.167.008 795.274
Redução do capital circulante líquido - 356.265
TOTAL DAS ORIGENS 2.792.170 2.478.632

APLICAÇÕES
Aumento no realizável a longo prazo 180.003 217.107
Redução do exigível a longo prazo 46.602 22.668
No ativo permanente 678.343 601.347
Exigíveis a longo prazo transferidos para o circulante 634.487 1.484.575
Acionistas - remuneração do capital próprio 348.216 152.935
No aumento do capital circulante líquido 904.519 -
TOTAL DAS APLICAÇÕES 2.792.170 2.478.632

A partir do exercício de 2005 a Companhia optou por aperfeiçoar o modelo de sua Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos, evidenciando a variação do Capital Circulante Líquido
(o aumento do Capital Circulante Líquido como aplicação de recursos e a redução do Capital Circulante Líquido como origens de recursos).

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RESUMO
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004
(Em milhares de reais)

continua...

ELEB - EMBRAER LIEBHERR EQUIPAMENTOS DO BRASIL S.A.
EMBRAER 170 e 175 que foram homologadas em 2004, e as aeronaves
EMBRAER 190 que foram homologadas em 2005, as quais já foram coloca-
das em operação pelos clientes. Durante 2005, foram entregues à controla-
dora 64 unidades e conjuntos destinados às aeronaves EMBRAER 170 e
175, e 23 unidades e conjuntos destinados às aeronaves EMBRAER 190.
Em 31 de dezembro de 2005, a controladora entregou 118 aeronaves, e ain-
da possui 322 aeronaves com pedidos firmes para entregas futuras dessa
família de aeronaves, perfazendo o total de 440 pedidos firmes até essa
data. Programa ALX - Refere-se ao desenvolvimento de trem de pouso para
equipar as aeronaves de treinamento leve desenvolvidas pela controladora
para atender ao mercado de defesa, tanto para a Força Aérea Brasileira -
FAB quanto para o mercado externo. A controladora assinou com a FAB um
contrato para a venda de 99 unidades dessas aeronaves, tendo sido entre-
gues até 31 de dezembro de 2005, 58 (35 durante o ano de 2005) unidades
de trem de pouso para a produção em série das aeronaves. Programa Air-
bus - Refere-se a custos com a construção de ferramental e treinamento de
funcionários para a produção do atuador da porta dos trens de pouso cen-
tral, principal e auxiliar, para a empresa relacionada Liebherr Aerospace Lin-
denberg, destinados às aeronaves A340 (300, 500, 600) da empresa Airbus.
Em 2005, foram produzidas e entregues 108 unidades. Programa Raythe-
on - Refere-se a custos com aquisição da propriedade intelectual, constru-
ção de ferramental e treinamento de funcionários para a produção dos con-
juntos de trens de pouso das aeronaves atualmente em produção pela Rayt-
heon Aircraft Company, envolvendo as famílias Premier, King Air, Hawker
400, Baron, Bonanza e futuros derivados. A transferência da produção des-
ses trens de pouso para a Companhia dar-se-á de forma escalonada. Em se-
tembro de 2005 efetuou-se a primeira entrega do conjunto de trem de pouso
para a Raytheon, acumulando 8 unidades entregues até o encerramento do
exercício de 2005. Programa Global Express - Refere-se a custos com a
transferência da produção de trens de pouso fabricados pela Liebherr Ae-
rospace Lindenberg para a aeronave Global Express, envolvendo constru-
ção de ferramental, testes e processos de qualificação e treinamento de fun-
cionários. Em 2005, foram entregues 41 unidades de trens de pouso. Pro-
grama ARJ 21 - A Companhia foi contratada através da Liebherr Aerospace
Lindenberg, para o desenvolvimento, a certificação e a produção em série
do sistema de trem de pouso que equipará as aeronaves ARJ-21, com capa-
cidade para até 100 passageiros. O projeto está em fase de desenvolvimen-
to pelo governo chinês, cujo primeiro vôo está previsto para meados de 2008
e a certificação para o segundo semestre de 2008. Participam desse desen-
volvimento empresas tradicionais do ramo aeronáutico, como a General
Electric (motores), Rockwell Collins (sistemas de vôo), Parker Hannifin (sis-
temas de combustível) e Hamilton Sundstrand (sistemas elétricos). Progra-
ma Phenom 100 - Em agosto de 2005 a Companhia foi selecionada para
fornecer o conjunto de trens de pouso principal e auxiliar que equipará a
nova família de aeronaves da controladora que está sendo desenvolvida
para atender o mercado de aviação executiva. 9. Financiamentos:

Controladora e
Taxa anual Consolidado

Moeda de juros (%) 2005 2004
Moeda estrangeira:
FINIMP - Financiamento de

Importação US$ 5,35 10.393 -
Desenvolvimento de projetos US$ LIBOR + 3,00 - 313
Desenvolvimento de

projetos UMBNDES UMBNDES
(i) (i) + 3,00 1.490 2.191

Adiantamento sobre
Contrato de Câmbio –
ACC US$ 4,35 2.809 826

Moeda nacional:
Desenvolvimento de projetos TJLP (i) + 3,00 10.198 13.882
Desenvolvimento de projetos TJLP (ii) – 1,00 18.198 14.862
Projeto social – BNDES TJLP (i) + 1,00 425 543

Cédula de crédito bancário -
contrato de operação de
“SWAP” R$ 115% CDI (iii) 13.517 13.498

57.030 46.115
Menos - Circulante 13.894 6.145
Longo prazo 43.136 39.970
(i) UMBNDES = Unidade Monetária do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES. TJLP = Taxa de Juros de Longo Prazo. (ii)
Este financiamento possui taxa de TJLP + 5,00% e em virtude do programa
de equalização de taxas do Governo (- 6,00%) resulta em TJLP - 1,00%. (iii)
A Companhia contratou uma operação de “SWAP” decorrente da captação
de empréstimo com o Credit Suisse First Boston - CSFB, substituindo a taxa
de juros original de 115% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por
75% do CDI ou variação cambial do dólar norte-americano, o que for maior,
apurados bimestralmente e com vencimento em dezembro de 2007. a) Ven-
cimentos de longo prazo: Controladora e

Consolidado
Ano 2005
2007 23.242
2008 9.017
2009 3.527
2010 3.528
2011 3.822
Total 43.136
b) Garantias: A Companhia possui garantias contratadas com as institui-
ções financeiras. Para os financiamentos foram oferecidos estoques, máqui-
nas, equipamentos e imóveis no montante de R$ 42.118. 10. Provisão
para Contingências - Em 31 de dezembro de 2005, foram provisionados R$
9.667 (R$ 12.046 em 2004) para eventuais contingências. Com base nos pa-
receres emitidos pelos assessores jurídicos da Companhia e no sucesso de
alguns julgamentos e negociações que se espera realizar, esse montante é
considerado suficiente pela Administração para fazer face às perdas espera-
das com o desfecho dos processos. A classificação desses valores, segundo
a sua natureza, apresenta-se como segue: Controladora e

Consolidado
2005 2004

Tributos não recolhidos por força de
ações em andamento (a) 410 358

Contingências trabalhistas (b) 1.197 1.167
Outras, tributárias (c) 8.060 10.521

9.667 12.046
Menos - Circulante - -
Longo prazo 9.667 12.046
(a) A Companhia está questionando a exigibilidade da alíquota do seguro
de acidente do trabalho, cujo montante de R$ 410 (R$ 358 em 2004) não foi
recolhido no período de dezembro de 1998 a novembro de 1999. Esses va-
lores estão corrigidos monetariamente de acordo com a legislação perti-
nente a essa contribuição. (b) As contingências trabalhistas caracteri-
zam-se por processos movidos pelos sindicatos que representam os em-
pregados ou processos individuais de ex-empregados que reclamam horas
extras, produtividade, readmissões, adicionais, retroatividade de aumento
salarial e reajuste salarial. Trata-se, em sua maioria, de ex-funcionários da
controladora que foram transferidos para a Companhia com seus respecti-
vos passivos trabalhistas. A exposição total dos processos, corrigida mone-
tariamente, é de R$ 1.197 (R$ 1.167 em 2004). Os processos encon-
tram-se em diversas instâncias aguardando julgamento. (c) A Companhia
requereu o direito de compensação administrativa de valores relativos a
créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidentes sobre
operações de aquisição de insumos isentos relativos ao período de março
de 1993 a abril de 1998. Os créditos desse imposto extemporâneo foram
compensados com tributos e contribuições federais correntes, que em 31
de dezembro de 2005 montam a R$ 8.060. Com base nas análises de risco
elaboradas pela Administração e posição atual dos advogados externos, a
provisão referente ao PIS/COFINS não recolhidos no período de janeiro a
novembro de 2000, que trata sobre a equiparação de vendas para exporta-
ção dos serviços prestados na industrialização de peças para o programa

ERJ-145 da controladora, foi reavaliada quanto a sua estimativa de perda
e, como conseqüência, o valor foi revertido ao resultado do período. Duran-
te o período de abril de 2000 a setembro de 2003, a Companhia praticou o
regime especial de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS nas operações de importação de insumos para industrialização e
venda de seus produtos para sua controladora. A Administração entende
que tal procedimento produziu os efeitos desejados e previstos na legisla-
ção quanto à apuração e ao recolhimento do ICMS à época, não trazendo
assim, prejuízo ao erário público; entretanto, não foram observadas previa-
mente as normas regulamentares. A Companhia obteve o reconhecimento
dos procedimentos utilizados e a sua regulamentação através de processo
administrativo impetrado na Secretaria da Fazenda do Estado de São Pau-
lo; todavia, restam as formalizações para que as providências finais pos-
sam ser tomadas, a fim de concretizar os lançamentos em conta gráfica.
11. Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio - Nos termos do Estatu-
to Social, os acionistas titulares das ações ordinárias gozam do direito a di-
videndos de, no mínimo, 25% sobre o lucro líquido ajustado do exercício
pelas deduções legais e estatutárias em 31 de dezembro de 2004 foi calcu-
lado dividendos no montante de R$ 5.167, os quais foram pagos no exercí-
cio de 2005. Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005 o
Conselho de Administração da Companhia, aprovou a deliberação a título
de juros sobre capital próprio aos acionistas, por conta dos resultados do
exercício de 2005, no valor de R$ 2.210, sendo estes creditados ao longo
do período. 12. Patrimônio Líquido - a) Capital social: O capital social
da Companhia, subscrito e integralizado, é de R$ 37.052 e R$ 33.762 em
31 de dezembro de 2005 e de 2004, respectivamente, representado por
29.262 mil ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes
aos seguintes acionistas: Em milhares de ações
Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 17.557
Liebherr - Aerospace S.A.S. 11.705

29.262
b) Reserva de capital: Refere-se a incentivos fiscais de imposto de renda
destinados anualmente. c) Reserva legal: É constituída em conformidade
com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social com base em 5%
do lucro líquido de cada exercício até atingir 20% do capital social. d) Reser-
va para investimentos e capital de giro: A Administração irá propor, na
Assembléia Geral Ordinária, a destinação de parte do saldo no montante de
R$ 456 para compensação dos prejuízos acumulados. 13. Plano de Apo-
sentadoria Complementar - A Companhia possui um plano de aposenta-
doria complementar na modalidade contribuição definida e vem sendo admi-
nistrada em conformidade com as políticas adotadas pela sua controladora.
Durante o exercício, foram realizadas contribuições ao plano no montante de
R$ 603 (R$ 507 em 2004). 14. Participação nos Lucros e Resultados - A
Companhia tem uma política de conceder Participação nos Lucros e Resul-
tados - PLR para os empregados que estão vinculados a um plano de ação e
ao alcance de objetivos específicos, os quais são estabelecidos e acordados
no início de cada ano. Os valores registrados correspondem à participação
dos funcionários da Companhia, cujo pagamento está sujeito à aprovação
do Conselho de Administração. Durante o exercício de 2005, foram pagos, a
título de PLR, o montante de $ 538 (R$ 1.518 em 2004). 15. Transações
com Partes Relacionadas: 2005 2004
Ativo:
Contas a receber
Indústria Aeronáutica Neiva S.A. – NEIVA 39 93
Controladora 9.259 12.303
Embraer Aircraft Customer Services, Inc. – EACS 404 27
Embraer Aviation International S.A.S. – EAI 59 97
Harbin Embraer Aircraft Industry Co. Ltd. – HEAI - 514
Liebherr Aerospace Lindenberg 2.231 1.385
Liebherr Aerospace Saline 200 69
Eleb Aerospace 471 -

12.663 14.488
Passivo:
Fornecedores
Controladora 71 99
Indústria Aeronáutica Neiva S.A. – NEIVA 99 121
Liebherr Aerospace Lindenberg 201 5

371 225
Adiantamento de clientes
Liebherr Aerospace Lindenberg 1.769 -
Liebherr Aerospace Saline 2 -

1.771 -
Contas a pagar
Controladora 51 328

51 328
Resultado:
Vendas
Controladora 104.513 111.431
Indústria Aeronáutica Neiva S.A. - NEIVA 579 824
Embraer Aircraft Customer Services, Inc. - EACS 2.102 677
Embraer Aviation International – EAI 249 406

2005 2004
Harbin Embraer Aircraft Industry Co. Ltd. - HEAI 2.299 1.259
Liebherr Aerospace Lindenberg 14.773 9.649
Liebherr Aerospace Saline 617 119
Eleb Aerospace 576 -

125.708 124.365
Compras
Controladora 679 831
Liebherr Aerospace Lindenberg 503 41

1.182 872
16. Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - A Companhia
tem prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social de R$ 23.535 e
R$ 11.909, respectivamente, em 31 de dezembro de 2005, para os quais
não há data de expiração para a utilização. Os componentes de impostos ati-
vos e passivos diferidos em 31 de dezembro de 2005 e de 2004 são demons-
trados a seguir: Controladora e

Consolidado
2005 2004

Impostos diferidos ativos sobre:
Prejuízos fiscais a compensar 5.884 5.137
Base negativa de contribuição social 1.072 777
Prejuízos fiscais a compensar 6.956 5.914

Diferenças temporárias:
Provisão para contingências 379 1.547
Provisão para garantia 605 779
Provisão para devedores duvidosos 19 37
Provisão sobre folha de pagamento - 370
Provisão para estoques 2.009 -
Provisão para perdas com incentivos fiscais 109 109
Encargos - IPI sobre operações isentas 925 599
Outras 224 113

4.270 3.554
Total do ativo 11.226 9.468
Impostos diferidos passivos sobre
diferenças temporais:
Depreciação acelerada 534 330
Pesquisa e desenvolvimento 6.430 6.737

Total do passivo 6.964 7.067
Impostos diferidos ativos, líquidos 4.262 2.401
Os impostos diferidos estão refletidos nas demonstrações financeiras como
segue:

Controladora e
Consolidado

2005 2004
Impostos diferidos ativos:
Circulante 4.065 4.534
Longo prazo 7.161 4.934

11.226 9.468

Controladora e
Consolidado

2005 2004
Impostos diferidos passivos:
Longo prazo (6.964) (7.067)

4.262 2.401
A expectativa de realização dos créditos tributários oriundos de diferenças
temporárias e de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social em
31 de dezembro de 2005 são demonstradas a seguir:

Controladora e
Consolidado

2005 2004
2005 4.536
2006 1.747 3.550
2007 3.550 1.382
2008 4.536 -
2009 1.393 -

11.226 9.468
A seguir, apresentamos a reconciliação da despesa de imposto de renda:

Controladora Consolidado
2005 2004 2005 2004

(Prejuízo) lucro antes da provisão
para impostos e antes da reversão
dos juros sobre o capital próprio (2.226) 15.866 (2.224) 15.866

Receita (despesa) de imposto de
renda às alíquotas oficiais - 34% 757 (5.394) 756 (5.394)

Adições permanentes totais (71) (115) (70) (115)
Exclusões permanentes:
Amortização de ágio 1.170 2.006 1.170 2.006
Outros - 71 - 71

1.170 2.077 1.170 2.077
Diferenças de alíquotas
controladas no exterior - - (3) -

Créditos fiscais reconhecidos
no exercício 6 - 6 -

Imposto de renda registrado na
demonstração do resultado 1.862 (3.432) 1.859 (3.432)

17. Instrumentos Financeiros - a) Valor justo de instrumentos financei-
ros: A Companhia não identificou, em 31 de dezembro de 2005, diferenças
significativas entre os valores de mercado dos instrumentos financeiros e
aqueles apresentados nas demonstrações financeiras. Os instrumentos fi-
nanceiros da Companhia estão basicamente representados pelas seguintes
contas: Disponível, contas a receber, outros ativos circulantes e contas a pa-
gar, sendo que os valores contabilizados aproximam-se dos valores de reali-
zação. Para os saldos incluídos na rubrica de Financiamentos, estes são su-
jeitos a juros com taxas usuais de mercado, conforme descrito na nota expli-
cativa nº 9. As taxas de juros que estão atualmente disponíveis para a Com-
panhia para operações com termos e vencimentos similares não diferem
materialmente das taxas contratadas. b) Risco de taxa de juros: Esse risco
é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por conta de
flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relati-
vas a empréstimos captados no mercado. A Companhia tem contratado
duas operações financeiras com derivativos (“SWAP”), no montante total de
R$ 13.517, limitando sua exposição a 75% do CDI ou variação cambial (dó-
lar norte-americano), dos dois o maior. c) Risco com taxa de câmbio: Esse
risco decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por
conta de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam ou aumentem valo-
res captados no mercado. d) Risco de crédito: A Companhia pode incorrer
na possibilidade de perdas com valores a receber oriundos de vendas a ter-
ceiros. Para reduzir esse risco, é realizada constantemente a análise de cré-
dito dos clientes. Para fazer face às possíveis perdas com créditos de liqui-
dação duvidosa, foram constituídas provisões, cujo montante é considerado
suficiente pela Administração, para a cobertura de eventuais perdas na reali-
zação de contas a receber. 18. Arrendamento Mercantil - A Companhia é
contratante de cinco contratos de arrendamento operacional de equipamen-
tos de informática. Esses contratos expiram em várias datas até 2009. Os
pagamentos mínimos futuros de arrendamento mercantil são como segue:
Ano 2005
2006 889
2007 566
2008 466
2009 375

2.296
19. Seguros - Em 31 de dezembro de 2005, a cobertura de seguros contra-
tada com terceiros é de R$ 95.129 para os bens do imobilizado, estoques,
responsabilidade civil, produtos, lucros cessantes etc., sendo os valores
considerados suficientes pela Administração para a cobertura dos riscos en-
volvidos. Esse valor não inclui seguros de veículos, cuja cobertura é pelo va-
lor de mercado.

Membros do Conselho de Administração
Satoshi Yokota Flavio Rímoli Antônio Luiz Pizarro Manso

Frieder Hartmut Beyer Richard Klemens Maria Ströbele

Membros da Diretoria

Eduardo Bonini Santos Pinto
Diretor-Presidente

Izilda de Fátima Victor Nicolas Roger Bonleux
Diretora Diretor

Helena Cristina de Paula
Contadora – CRC 1SP 223123/O-0 – CPF nº 049.684.358-35

Parecer dos Auditores Independentes
Aos Acionistas e Administradores da
ELEB - Embraer Liebherr Equipamentos do Brasil S.A.
São José dos Campos - SP - 1. Examinamos os balanços patrimoniais,
individual e consolidado, da ELEB - Embraer Liebherr Equipamentos do
Brasil S.A. e controlada, levantados em 31 de dezembro de 2005, e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
l íquido (controladora) e das or igens e apl icações de recursos
correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos
exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria
e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a
relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de
controles internos da Companhia; (b) a constatação, com base em testes,
das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações
contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas
contábeis mais representativas adotadas pela Administração da
Companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ELEB - Embraer
Liebherr Equipamentos do Brasil S.A. e controlada em 31 de dezembro de
2005, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido
(controladora) e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes
aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. 4. Anteriormente, examinamos o balanço patrimonial
individual levantado em 31 de dezembro de 2004, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das
origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo
naquela data, apresentadas para fins comparativos, e emitimos parecer
datado de 4 de fevereiro de 2005, sem ressalva.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2006.
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Reynaldo Awad Saad
Contador - CRC nº 1 SP 215056/O-1

Justino de Morais, Irmãos S.A.
CNPJ (MF) 44.944.668/0001-62

Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, na Rua
Ana Luíza, nº 568 - Batatais-SP, os documentos de que trata o artigo
133 da Lei nº 6.404/76. Batatais, 23 de março de 2006. José Carlos
Rodrigues - Diretor Superintendente. (24, 25 e 28/03)

Serra Azul Water Park S.A.
CNPJ nº 00.545.378/0001-70
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas,  na sede social, à Avenida
Serra Azul, nº 1.000 - Itupeva/SP, os documentos a que se refere o Art. 133
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2005. 

Itupeva, 24/03/2006. Ass) ADiretoria (24, 28, 29)

ORSA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 46000718, Licença de
Operação/Ampliação nº 46000709, Licença Prévia nº 46000417 e a
Licença de Instalação nº 46000794, e está solicitando uma Licença de
Operação para atividade de Fabricação de Celulose, Papel e
Embalagens, à Rod. Luiz José Sguário km 31 - Nova Campina - SP.
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Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP

CNPJ/MF nº 43.776.517/0001-80 - Companhia Aberta
http://www.sabesp.com.br

SECRETARIA DE ENERGIA,
RECURSOS HÍDRICOS E

SANEAMENTO

...continuação da página anterior

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004

(Em milhares de reais)

Capital Reserva Reserva de Reservas de lucros Lucros
social de capital reavaliação Legal Investimento acumulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 3.403.688 50.739 2.723.720 146.340 1.252.456 - 7.576.943
Doações - 14.552 - - - - 14.552
Realização da reserva de reavaliação - - (104.500) - - 104.500 -
Lucro líquido do exercício - - - - - 513.028 513.028
Destinação do resultado:
Reserva legal - - - 25.651 - (25.651) -
Juros sobre o capital próprio - - - - - (152.935) (152.935)
Reserva para investimentos - - - - 438.942 (438.942) -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 3.403.688 65.291 2.619.220 171.991 1.691.398 - 7.951.588
Doações (Nota 15 (d)) - 13.529 - - - - 13.529
Realização da reserva de reavaliação - - (89.449) - - 89.449 -
Lucro líquido do exercício - - - - - 865.647 865.647
Destinação do resultado: (Nota 15 (e))
Reserva legal (Nota 15 (c)) - - - 43.282 - (43.282) -
Juros sobre o capital próprio (Nota 15 (c)) - - - - - (348.216) (348.216)
Reserva para investimentos (Nota 15 (e)) - - - - 563.598 (563.598) -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 3.403.688 78.820 2.529.771 215.273 2.254.996 - 8.482.548

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificado)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP tem por objeto social a
operação dos sistemas públicos de água e esgoto no Estado de São Paulo, mediante a concessão
desses serviços a uma vasta rede de clientes residenciais, comerciais, industriais e governamentais.
A Companhia também fornece água por atacado a municípios da Região Metropolitana de São Paulo
que não possuem sistemas de produção de água.
As ações da Companhia estão listadas no segmento “Novo Mercado” da Bolsa de Valores de São
Paulo- BOVESPA desde abril de 2002, e na Bolsa de Nova Iorque - NYSE, na forma de ADRs (American
Depositary Receipts) desde maio de 2002.
A Companhia opera os serviços de água e esgoto em 368 municípios do Estado de São Paulo. Na
quase totalidade desses municípios atua mediante contrato de concessão, a maioria destes com
prazo de 30 anos de duração. Dos 17 (dezessete) contratos de concessão que expiraram em 2005,
8 (oito) foram prorrogados por um período de 3 (três) meses a 1 (um) ano e 9 (nove) estão em
negociação com os Municípios. Em 2006, expirarão 135 contratos e os demais entre 2007 e 2034. A
Administração prevê que as referidas concessões serão renovadas ou prorrogadas não havendo
assim descontinuidade no fornecimento de água e coleta de esgoto. O valor contábil líquido do imobilizado
utilizado nos respectivos Municípios onde as concessões estão em negociação (2005) ou expirarão
em 2006 totalizam R$ 1,57 bilhões.
A Companhia não possui um documento formal para o fornecimento dos serviços de água e esgoto
na cidade de São Paulo, que responde por importante parcela da receita das vendas e serviços
prestados. Em Santos, município da Baixada Santista e que também possui população expressiva, a
Companhia opera amparada em escritura pública de autorização, situação similar de alguns outros
municípios das regiões da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, nos quais a Companhia passou a
operar após a fusão das Companhias que a constituíram.
As informações sobre área de concessão, número de municípios, volume de água e esgoto e outros
dados correlatos divulgados neste relatório que não derivam das demonstrações contábeis e/ou
financeiras, não são examinados pelos auditores independentes.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei nº 6.404/76 e alterações
posteriores) e em regras e regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e das normas
contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, doravante denominadas “Legislação
Societária”. As demonstrações financeiras preparadas de acordo com a Legislação Societária não
foram atualizadas pelos efeitos inflacionários após 1995.
Estão sendo apresentadas, também informações suplementares “Em moeda de poder aquisitivo
constante”, elaboradas de acordo com os critérios descritos na nota 25 (a), e Demonstração de Valor
Adicionado na nota 25 (b).

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis da Companhia têm como base o regime de competência, estão de acordo com
a Legislação Societária e são como segue:
(a) Receitas com vendas e prestação de serviços

As receitas de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto são reconhecidas por
ocasião do consumo de água ou por ocasião da prestação dos serviços. As receitas de serviços
de abastecimento de água e coleta de esgoto prestados, não faturadas, são reconhecidas como
contas a receber de clientes com base em estimativas mensais, de forma que as receitas se
contraponham aos custos na competência adequada.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2004, as receitas estão registradas líquidas de descontos
a clientes relativos ao Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água.

(b) Despesas com publicidade e propaganda
As despesas com publicidade e propaganda são registradas substancialmente em despesas
administrativas. Foram incorridas despesas no valor de R$ 17.861 e R$ 31.615 nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004, respectivamente. Não existiam despesas diferidas
com publicidade e propaganda em 31 de dezembro de 2005 e 2004.

(c) Despesas e receitas financeiras
As despesas e receitas financeiras são substancialmente representadas por juros e variações
monetárias e cambiais, decorrentes de empréstimos e financiamentos, e aplicações financeiras,
calculados e registrados contabilmente pelo regime de competência.

(d) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base no resultado tributável.
As alíquotas utilizadas são de 15%, mais adicional de 10%, para imposto de renda e 9% para a
contribuição social, e os impostos são contabilizados pelo regime de competência.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados com base nos valores tributáveis
ou dedutíveis em exercícios futuros e são registrados na medida em que sua realização seja
provável.
Conforme deliberado pela CVM, a Companhia decidiu não reconhecer o imposto de renda e a
contribuição social diferidos sobre a reserva de reavaliação do imobilizado registrada até 1991.

(e) Demais receitas e despesas
As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

(f) Disponibilidades
As disponibilidades compreendem principalmente, depósitos bancários e aplicações financeiras
e são apresentadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos, quando aplicável. As aplicações
financeiras expressas em reais, possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias
e são representadas principalmente por Fundos de Investimentos Financeiros - FIF‘s. A Companhia
é obrigada por lei a aplicar seus recursos excedentes junto a instituições financeiras controladas
pelo Governo do Estado.

(g) Contas a receber de clientes e provisão para devedores duvidosos
Os valores a receber de clientes geralmente não consideram encargos financeiros, atualização
monetária ou multa, exceto no caso de acordos para valores refinanciados.
A Companhia constitui provisão para devedores duvidosos quando as contas superiores a R$ 5
estiverem vencidas há mais de 360 dias e superiores a R$ 30, vencidas há mais de 360 dias que
estejam em cobrança judicial. O montante é considerado suficiente pela Administração para cobrir
perdas prováveis, com base na análise dos recebimentos, levando em consideração a expectativa
de recuperação nas diversas categorias de clientes. Os valores até R$ 5, vencidos há mais de
180 dias são baixados contra o resultado.

(h) Estoques
Os estoques de materiais destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto
são avaliados ao custo médio de aquisição ou valor de realização, dos dois o menor, e estão
classificados no ativo circulante. Os estoques destinados ao investimento estão classificados no
imobilizado pelo custo médio de aquisição.

(i) Demais ativos realizáveis a curto ou longo prazos
Os demais ativos realizáveis a curto prazo ou longo prazos são demonstrados aos valores de
custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.

(j) Imobilizado
Demonstrado ao custo corrigido até 31 de dezembro de 1995, combinado com os seguintes
aspectos:
Depreciações de bens do imobilizado - calculadas pelo método linear, às taxas anuais mencionadas
na nota 8.
Reavaliação de bens do imobilizado - efetuada em duas etapas, em 1990 e 1991, com base em
laudo de avaliação emitido por peritos independentes, registrada em contrapartida à conta de
Reserva de Reavaliação no Patrimônio Líquido, realizada mediante depreciação, alienação e baixas
dos respectivos bens, a crédito da conta “Lucros acumulados”.
Os encargos financeiros relacionados a empréstimos e financiamentos, destinados a obras em
andamento, são apropriados ao custo das mesmas.
A Companhia revisa a realização dos ativos de longo prazo, principalmente estruturas e sistemas
de água e esgoto a serem utilizados no negócio, para fins de cálculo e determinação do grau de
deterioração, em base recorrente, ou quando situações ou mudanças nas condições indicarem
que o valor contábil de um bem ou grupo de bens não poderá ser recuperado. A deterioração é
avaliada com base na projeção dos encargos de depreciação a serem recuperados por meio dos
resultados das operações. A baixa do valor contábil dos bens ou grupo de bens é realizada
quando apropriado.
As doações de imobilizado recebidas de terceiros e de órgãos públicos para permitir à Companhia
a prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto são registradas como
reserva de capital.
Os projetos de obras em andamento estão registrados ao custo e estão principalmente relacionados
com projetos de construção contratados junto a terceiros.
As melhorias executadas nos bens existentes são capitalizadas, e os gastos com manutenção e
reparos são levados à conta de resultado quando incorridos. Materiais alocados para projetos
específicos são adicionados a obras em andamento.
A partir de 1999, as aquisições de direitos de concessão de terceiros têm sido contabilizadas
pelo valor determinado em laudos técnicos de avaliação econômico-financeira. Esses direitos
são registrados como ativos intangíveis no imobilizado e são amortizados linearmente durante o
prazo previsto no contrato.

(k) Diferido
O ativo diferido é composto por gastos com projetos e estudos técnicos, sendo amortizado
linearmente pelo período de 5 anos a partir da data em que os benefícios começam a ser gerados.

(l) Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são atualizados com base nas variações monetárias e cambiais,
acrescidos das provisões para os respectivos encargos financeiros incorridos até a data de
encerramento dos exercícios.

(m) Salários e encargos sociais
Os salários, provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares negociados em
acordos coletivos de trabalho, com os encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo
regime de competência.

(n) Provisão para contingências
Constituída para cobertura de eventuais perdas, avaliadas como prováveis por nossos advogados
e de valor estimável em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, relacionadas a processos trabalhistas,
tributários, cíveis, comerciais e ambientais nas instâncias administrativas e judiciais.

(o) Gastos ambientais
Gastos relacionados a programas ambientais contínuos são registrados como despesa no resultado
do exercício, à medida de sua ocorrência. Os programas contínuos são elaborados para minimizar
o impacto ambiental causado pelas operações e para a gestão dos riscos ambientais relacionados
às atividades da Companhia. As provisões assim classificadas são registradas quando julgadas
prováveis e razoavelmente estimáveis pela Administração da Companhia.

(p) Plano de previdência privada
A Companhia patrocina plano de previdência privada de benefício definido. A deliberação CVM
nº 371, de 13 de dezembro de 2000, determina o reconhecimento das obrigações atuariais
excedentes aos ativos dos planos. As obrigações determinadas no primeiro ano de aplicação
desta Deliberação estão sendo reconhecidas, como facultado pela referida norma, no período
de 5 anos, a partir do exercício de 2002.

(q) Juros sobre o capital próprio
Foram contabilizados de acordo com as disposições contidas na Lei nº 9.249/95, para efeito de
dedutibilidade, limitados à variação pró-rata dia, da taxa de juros de longo prazo - TJLP e
demonstrados contabilmente de acordo com a deliberação CVM nº 207/96.

(r) Estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras são utilizadas estimativas, preparadas pela
Administração com base em certas premissas que afetam os valores de ativos e passivos
registrados, bem como os valores de receitas e despesas informados para os períodos em questão.
Os resultados reais poderão diferir dos valores estimados.

(s) Lucro líquido por ação
É determinado considerando-se a quantidade de ações em circulação na data do balanço.

4. DISPONIBILIDADES

2005 2004
Caixa e bancos 124.455 49.638
Aplicações financeiras 155.718 55.919

280.173 105.557

continua...

ELEB – Embraer Liebherr Equipamentos do Brasil S.A.
CNPJ nº 55.763.775/0001-00

Demonstrações do Resultado
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2005 e de 2004

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
2005 2004

Contro- Conso- Contro-
ladora lidado ladora

Receita bruta de vendas
Vendas brutas 139.434 139.458 134.970
Impostos sobre vendas (3.227) (3.227) (11.691)

Vendas líquidas 136.207 136.231 123.279
Custo dos produtos vendidos (120.218) (120.218) (90.069)
Lucro bruto 15.989 16.013 33.210
Despesas operacionais
Administrativas (4.906) (4.906) (5.928)
Comerciais (5.206) (5.214) (4.857)
Outras despesas, líquidas (5.694) (5.694) (642)
Participação nos lucros e resultados (538) (538) (1.518)
Equivalência patrimonial 12 - -

Lucro (prejuízo) operacional antes das
receitas (despesas) financeiras (343) (339) 20.265

Receitas (despesas) financeiras
Juros sobre o capital próprio (2.210) (2.210) -
Despesas financeiras (5.535) (5.535) (2.931)
Receitas financeiras 2.349 2.347 646
Variações monetárias e cambiais, líquidas 819 819 (1.840)

Lucro (prejuízo) operacional após
as receitas (despesas) financeiras (4.920) (4.917) 16.140

Receitas (despesas) não operacionais,
líquidas 2.694 2.694 (274)

Lucro (prejuízo) antes dos impostos (2.226) (2.223) 15.866
Provisão para imposto de renda e

contribuição social - (3) -
Imposto de renda e contribuição
social diferidos 1.862 1.862 (3.432)

Lucro (prejuízo) após impostos (364) (364) 12.434
Reversão dos juros sobre o capital próprio 2.210 2.210 -
Lucro líquido do exercício 1.846 1.846 12.434
Lucro líquido por ação do capital no
fim do exercício - R$ 0,06 0,06 0,42
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2005 e de 2004

(Em milhares de reais)
2005 2004

Contro- Conso- Contro-
ladora lidado ladora

Origens de recursos
Das operações sociais:
Lucro líquido do exercício 1.846 1.846 12.434
(Receitas) despesas que não afetam o

capital circulante:
Depreciações 4.251 4.251 3.612
Amortização do diferido 3.754 3.754 1.801
Variações monetárias e cambiais, líquidas 1.817 1.817 1.007
Imposto de renda e contribuição
social diferidos (1.759) (1.759) 3.399

Equivalência patrimonial (12) - -
Provisão para contingências (3.758) (3.758) 5.006

Total das operações sociais 6.139 6.151 27.259
De terceiros:
Financiamentos de longo prazo 14.854 14.854 27.945
Fornecedores (1.262) (1.262) 9.158
Transferência do realizável a longo prazo

para o circulante 621 691 576
Transferência do circulante para o

exigível a longo prazo - - 6.086
Outros 17 17 23

Total das origens 20.369 20.451 71.047
Aplicações de recursos
No realizável a longo prazo - - 150
No ativo permanente:
Imobilizado 4.303 4.303 11.629
Diferido 8.979 8.979 17.542

Transferência do longo prazo para o
passivo circulante 12.126 12.126 4.751

Transferência do circulante para o
realizável a longo prazo 985 985 -

Juros sobre o capital próprio 2.210 2.210 -
Dividendos propostos - - 5.167
Total das aplicações 28.603 28.603 39.239
Aumento (redução) do capital
circulante líquido (8.234) (8.152) 31.808

Representado por
Capital circulante no fim do exercício:
Ativo circulante 98.456 98.545 108.558
Passivo circulante 41.882 41.889 43.750

56.574 56.656 64.808
Capital circulante no início do exercício: 64.808 64.808 33.000
Aumento (redução) do capital
circulante líquido (8.234) (8.152) 31.808
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2005 e de 2004 (Em milhares de reais)
2005 2004

Contro- Conso- Contro-
A T I V O ladora lidado ladora
Circulante
Disponível 17.858 17.928 20.936
Contas a receber 15.458 15.477 17.493
Estoques 59.644 59.644 63.302
Imposto de renda e contribuição

social diferidos 4.065 4.065 4.534
Outras contas a receber 1.431 1.431 2.293

98.456 98.545 108.558

Realizável a longo prazo
Mútuo com empresa coligada 75 5 0
Impostos a recuperar e outros 1.149 1.149 1.431
Imposto de renda e contribuição

social diferidos 7.161 7.161 4.934
8.385 8.315 6.365

Permanente
Investimento 12 - -
Imobilizado 34.971 34.971 34.919
Diferido 42.086 42.086 36.861

77.069 77.057 71.780

Total do Ativo 183.910 183.917 186.703

2005 2004
Contro- Conso- Contro-

P A S S I V O ladora lidado ladora
Circulante
Financiamentos 13.894 13.894 6.145
Fornecedores 17.365 17.369 18.667
Contas a pagar 39 39 459
Adiantamentos de clientes 3.113 3.113 3.737
Impostos e encargos sociais a recolher 440 440 1.202
Imposto de renda e contribuição

social a recolher 201 204 211
Dividendos propostos a pagar - - 5.167
Participação nos lucros e resultados - - 721
Provisão de férias 4.220 4.220 3.866
Provisões para garantias e outros 2.610 2.610 3.575

41.882 41.889 43.750
Exigível a longo prazo
Financiamentos 43.136 43.136 39.970
Provisões para contingências 9.667 9.667 12.046
Imposto de renda e contribuição

social diferidos 6.964 6.964 7.067
Fornecedores 7.896 7.896 9.158

67.663 67.663 68.241
Patrimônio líquido
Capital social 37.052 37.052 33.762
Reserva de capital 624 624 607
Reservas de lucros 36.689 36.689 40.343

74.365 74.365 74.712
Total do passivo 183.910 183.917 186.703

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2005 e de 2004

(Em milhares de reais, exceto o valor por ação)
Reservas de lucros

Capital Reserva de Reserva Reserva para investimentos Prejuízos
social capital legal e capital de giro acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2003 29.262 587 3.305 34.271 - 67.425
Aumento de capital 4.500 - - (4.500) - -
Incentivos fiscais - 20 - - - 20
Lucro líquido do exercício - - - - 12.434 12.434
Reserva legal - - 622 - (622) -
Dividendos propostos (R$0,20 por ação) - - - - - (5.167) (5.167)
Reserva para investimentos e capital de giro - - - 6.645 (6.645) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2004 33.762 607 3.927 36.416 - 74.712
Aumento de capital 3.290 - - (3.290) - -
Incentivos fiscais - 17 - - - 17
Lucro líquido do exercício - - - - 1.846 1.846
Reserva legal - - 92 - (92) -
Juros sobre capital próprio (R$0,08 por ação) - - - - (2.210) (2.210)
Compensação de prejuízos acumulados - - - (456) 456 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2005 37.052 624 4.019 32.670 - 74.365

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2005 e de 2004

(Valores expressos em milhares de reais)
1. Contexto Operacional - A ELEB - Embraer Liebherr Equipamentos do
Brasil S.A. (“Companhia”) é uma Companhia de capital fechado, com sede e
instalações industriais localizadas na Cidade de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, cujos principais objetivos são projetar, desenvolver, fa-
bricar, comercializar e dar suporte técnico a sistemas de trens de pouso e
equipamentos hidráulicos e mecânicos de precisão de aplicação preferenci-
al na indústria aeroespacial. Parte substancial das operações de venda da
Companhia, aproximadamente 75% em 2005 (82% em 2004), está repre-
sentada por transações efetuadas com a sua controladora Embraer -
Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. No segundo semestre de 2004, a
Companhia ganhou a concorrência para o fornecimento de trens de pouso,
com exclusividade, para o cliente Raytheon Aircraft Company. O negócio in-
cluiu a aquisição dos ativos relacionados à fabricação de trens de pouso, no
montante de R$ 5.688, registrado em imobilizações em andamento, cuja
transferência para a conta de máquinas e equipamentos está sendo escalo-
nada mensalmente e finalização prevista para o terceiro trimestre de 2006, a
partir de maio de 2005; também de intangíveis relacionados à pesquisa e
desenvolvimento no montante de R$ 8.568, registrado como ativo diferido.
Em 31 de dezembro de 2005, do valor total adquirido da Raytheon, está re-
gistrado o saldo a pagar de R$ 8.030 (R$ 4.636 registrado como fornecedo-
res no exigível a longo prazo). Os pagamentos prevêem ocorrer até 3 de de-
zembro de 2007. Ainda ao final de 2004, em decorrência da efetivação desta
transação, a Administração da Companhia decidiu por constituir uma filial in-
corporada localizada em Delaware - Estados Unidos da América, denomina-
da ELEB AEROSPACE, INC, iniciando efetivamente suas operações em
maio de 2005, com o objetivo de intermediar e facilitar as transações comer-
ciais e de logísticas com o cliente Raytheon. 2. Apresentação das De-
monstrações Financeiras - a) Controladora: As demonstrações financei-
ras que estão sendo apresentadas foram elaboradas em conformidade com
a Lei das Sociedades por Ações e estão sendo apresentadas em conformi-
dade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. b) Consolidado: As de-
monstrações financeiras consolidadas de 2005 foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e incluem os saldos das con-
tas da Companhia e da sua subsidiária ELEB AEROSPACE, INC. As de-
monstrações financeiras da controlada que está sediada no exterior são pre-
paradas seguindo práticas contábeis compatíveis com aquelas adotadas
pela controladora e são convertidas para reais às taxas de câmbio vigentes
na data de encerramento do exercício. A preparação das demonstrações fi-
nanceiras (individual e consolidado) requer que a Administração faça esti-
mativas e adote premissas relacionadas com os ativos e passivos reporta-
dos, a divulgação de ativos e passivos contingentes nas datas das respecti-
vas demonstrações financeiras e os montantes reportados de receitas e
despesas para os respectivos exercícios. Resultados reais podem diferir
dessas estimativas. 3. Principais Práticas Contábeis - a) Disponível: As
aplicações financeiras referem-se a cotas de fundos de investimentos de
renda fixa, com mercado de liquidez imediata, administrados por instituições
financeiras independentes, e estão avaliadas pelo valor da cota na data do
balanço patrimonial. b) Transações em moeda estrangeira: Transações
em moeda estrangeira são contabilizadas pela taxa de conversão do dia da
transação. Ativos e passivos denominados em moeda estrangeira são con-
vertidos utilizando-se a taxa de câmbio nas datas dos balanços patrimoniais.
As variações cambiais são reconhecidas nas demonstrações do resultado à
medida que ocorrem. c) Estoques: Avaliados ao custo médio de aquisição,
de produção ou de mercado, entre esses o menor. O custo de mercado é o
custo de reposição das matérias-primas e dos valores de realização para os
produtos em elaboração e produtos acabados. Peças de reposição são reco-
nhecidas pelo custo médio, que não excede o valor de realização. A provisão
para estoques de giro lento e/ou obsolescência foi constituída conforme des-
crito na nota explicativa nº 5. d) Demais ativos e passivos circulantes e re-
alizáveis e exigíveis a longo prazo: Os demais ativos e passivos circulan-
tes e realizáveis e exigíveis a longo prazo são demonstrados aos valores de
custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.
As contas sujeitas à atualização monetária são atualizadas com base nos ín-
dices definidos legalmente ou em contrato. e) Investimentos: Em empresa
controlada, são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. f) Ativo
imobilizado: O ativo imobilizado é avaliado ao custo corrigido monetaria-
mente até 31 de dezembro de 1995 e pelo custo histórico a partir de então.
As depreciações são computadas pelo método linear, tomando-se por base
a estimativa de vida útil-econômica dos bens. g) Ativo diferido: O diferido é
reconhecido pelo custo, composto principalmente, por gastos correspon-
dentes à engenharia de projetos e produtos, desenhos e construção de fer-
ramental e corpos de prova que são acumulados e posteriormente amortiza-
dos nas unidades de série, conforme descrito na nota explicativa nº 8. h) Fi-
nanciamentos: Atualizados com base nas variações monetárias e cambia-
is, acrescidos dos respectivos encargos incorridos até as datas de encerra-
mento dos exercícios. i) Imposto de renda e contribuição social: O impos-
to de renda e a contribuição social são calculados com base nos resultados

tributáveis, considerando as diferenças temporárias na extensão em
que a sua realização seja provável, estão determinados de acordo com
a legislação em vigor e provisionados segundo o regime contábil de
competência. j) Garantia dos produtos: Despesas com garantia são re-
conhecidas à época da venda dos produtos com base nos valores esti-
mados a incorrer durante o período da garantia, através de uma porcen-
tagem do preço de venda do trem de pouso e dos equipamentos. Expi-
rando esse período, é feita a reversão de valores não aplicados. Em al-
guns casos, a Companhia é obrigada a realizar modificações no produ-
to, em virtude da exigência das autoridades de certificação aeronáutica,
sendo os custos previstos provisionados no momento em que os novos
requisitos são exigidos. k) Vendas: Vendas sob contratos a preços fixos
são geralmente reconhecidas quando da entrega do material ou quando
eventos contratuais são cumpridos. l) Lucro por ação: O lucro por ação
é calculado com base no número de ações em circulação nas datas dos
balanços. 4. Contas a Receber:

Controladora Consolidado
2005 2004 2005 2004

Embraer – Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A. 9.259 12.303 9.259 12.303

Clientes diversos 6.255 5.298 6.274 5.298
Provisão para créditos de
liquidação duvidosa (56) (108) (56) (108)

15.458 17.493 15.477 17.493
5. Estoques

Controladora
e Consolidado

2005 2004
Produto acabado 2.439 2.423
Produtos em elaboração 24.540 28.498
Matérias-primas 25.258 24.528
Mercadorias em trânsito 2.584 2.998
Outros 1.859 1.412
Materiais em poder de terceiros 2.964 3.443

59.644 63.302
Os saldos dos estoques estão líquidos das provisões para obsolescência
e dos ajustes para reduzir determinados estoques ao valor de mercado,
quando este é inferior ao custo. Uma síntese do critério de constituição da
provisão é como segue: � Provisão para redução a valor de mercado: os
estoques de matéria-prima foram reduzidos a valor de mercado com base
no custo médio dos estoques comparado com o custo médio de reposi-
ção. � Provisão para obsolescência: para itens não movimentados nos úl-
timos dois anos e sem previsão de uso definida, em consonância com o
programa de produção, foram constituídas provisões para perdas com es-
toque de almoxarifado e produtos em processos excessivos e obsoletos.
� Durante o exercício de 2005 a Administração decidiu por registrar uma
provisão complementar de estoques obsoletos, no montante de R$ 2.447,
os quais não vêm sendo movimentados há mais de um ano, mesmo consi-
derando que estes itens são passiveis de realização no decorrer dos pró-
ximos anos por serem correlacionados a produtos atualmente sem produ-
ção seriada, mas que continuam em operação. 6. Investimentos - Con-
forme comentado na nota 1., a Companhia constituiu uma filial em de-
zembro de 2004, com capital social no montante de R$ 2,00, a qual so-
mente iniciou suas operações em maio de 2005. Em 31 de dezembro de
2005, o valor do investimento nesta controlada é de R$ 12. 7. Imobiliza-
do - a) Controladora e consolidado:

Taxa anual de 2005 2004
depreciação Custo Depreciação

- % corrigido acumulada Líquido Líquido
Terrenos - 224 224 224
Edifícios e benfeitorias
em terrenos 2,5 a 4 15.266 5.634 9.632 9.875

Instalações 6,67 a 10 6.292 5.358 934 1.003
Máquinas e
equipamentos 6,67 a 10 34.246 18.864 15.382 11.205

Móveis e utensílios 10 1.824 785 1.039 923
Veículos 20 92 91 1 8
Computadores e
periféricos 20 11.718 7.476 4.242 4.978

Outros bens 20 221 82 139 78
Imobilizações em
andamento - 3.378 - 3.378 7.554

73.261 38.290 34.971 34.919
Durante o exercício de 2005, a Companhia efetuou investimentos de R$
7.319, dos quais R$ 3.234 referem-se ao recebimento das máquinas adqui-
ridas da Raytheon, conforme plano de transição negociado com este cliente
e o restante conforme Plano de Investimentos aprovado pela Administração.

8. Diferido:
Controladora e Consolidado

2005 2004
Amortização

Custo acumulada Líquido Líquido
Programas
ERJ 145 10.548 (10.548) - -
ERJ 145 - versão XR 624 (624) - -
EMBRAER 170/175/190 -
trem de pouso 24.392 (5.353) 19.039 19.934

EMBRAER 170/175/190 –
amortecedor 386 (140) 246 322

Programa ALX 3.326 (32) 3.294 3.163
Programa Airbus 732 (255) 477 610
Programa Raytheon 12.047 (38) 12.009 8.568
Programa ARJ21 2.952 - 2.952 1.502
Programa Global Express 1.237 (279) 958 1.152
Programa Phenom 100 1.091 - 1.091 -
Outros 2.024 (4) 2.020 1.610

59.359 (17.273) 42.086 36.861
Referem-se aos gastos com materiais, serviços e mão-de-obra alocados às
atividades de desenvolvimento de novos produtos, incluindo a construção
de protótipos e corpos de prova, a realização de ensaios para qualificação e
a fabricação de ferramentas e gabaritos para produção da série. A amortiza-
ção do diferido é efetuada com base na quantidade de trens de pouso ou pe-
ças que se estimam produzirem, segundo cada projeto, a partir da ocasião
em que os benefícios começam a ser gerados, sendo os montantes apropri-
ados ao custo de produção. Seguem os comentários relevantes referentes
aos pr incipais programas em andamento: Programa Embraer
170/175/190/195 - Trem de Pouso e Amortecedor - A Companhia foi con-
tratada como parceira de risco, junto com a sua acionista Liebherr Aerospa-
ce Lindenberg, para o desenvolvimento, a certificação e a produção em sé-
rie do sistema de trem de pouso e do conjunto de amortecedores lineares
para a nova família de jatos comerciais que está sendo desenvolvida pela
controladora, composta pelo EMBRAER 170 com capacidade para 70 pas-
sageiros, EMBRAER 175 para 78 passageiros, EMBRAER 190 para 98 pas-
sageiros e EMBRAER 195 para 108 passageiros. O trem de pouso e o con-
junto de amortecedores lineares foram aprovados em sua versão final, es-
tando qualificados para a produção em série, equipando as aeronaves

Relatório da Administração
Senhores Acionistas
Em cumprimento à legislação e às disposições estatutárias, a Adminis-
tração da ELEB - EMBRAER LIEBHERR EQUIPAMENTOS DO BRASIL
S.A. submete à sua apreciação o Relatório da Administração, o Balanço

Patrimonial Consolidado e demais Demonstrações Financeiras, com o
parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em
31 de Dezembro de 2005. As demonstrações financeiras foram elabora-
das em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e estão

sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adota-
das no Brasil.

São José dos Campos, 24 de fevereiro de 2006
A Administração
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5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
(a) Saldos patrimoniais

2005 2004
Particulares:
Clientes de rol comum e rol especial (i) (ii) 813.306 680.844
Acordos (iii) 142.139 119.027

955.445 799.871
Entidades Governamentais:
Municipal 377.373 289.382
Federal 19.391 16.471
Acordos 59.408 30.979

456.172 336.832
Por atacado - Prefeituras Municipais: (iv)
Guarulhos 294.035 264.867
Mauá 94.887 74.571
Mogi das Cruzes 4.145 4.949
Santo André 256.063 221.913
São Caetano do Sul 2.708 3.559
Diadema 76.054 62.385
Total por atacado - Prefeituras Municipais 727.892 632.244
Fornecimento a faturar 239.832 218.545
Subtotal 2.379.341 1.987.492
Provisão para devedores duvidosos (920.736) (759.640)
Total 1.458.605 1.227.852
Circulante 1.195.249 949.792
Longo prazo (v) 263.356 278.060

(i) Rol comum - residenciais, pequenas e médias empresas.
(ii) Rol especial - grandes consumidores, comércio, indústrias, condomínios e consumidores com

características especiais de faturamento (efluentes industriais, poços, etc.).
(iii) Acordos - parcelamentos de débitos.
(iv) Por atacado - Prefeituras municipais - O saldo de contas a receber de clientes por atacado refere-se

à venda de água tratada aos municípios, que são responsáveis pela distribuição, faturamento e
arrecadação junto aos consumidores finais, conforme movimentação abaixo:

2005 2004
Saldo no início do exercício 632.244 506.309
Faturamento por serviços prestados 241.126 217.525
Recebimentos - serviços do exercício corrente (113.496) (68.060)
Recebimentos - serviços de exercícios anteriores (31.982) (23.530)
Saldo no final do exercício 727.892 632.244
Circulante 13.092 11.179
Longo prazo 714.800 621.065

(v) A parcela de longo prazo consiste de contas a receber vencidas e renegociadas junto a clientes
e valores vencidos de fornecimento por atacado a prefeituras municipais. Está registrada líquida
da provisão para devedores duvidosos no valor de R$ 519.632 em 31 de dezembro de 2005
(R$ 394.569 em 2004).

(b) Sumário de contas a receber de clientes por vencimento

2005 2004
Valores a vencer 669.917 568.789
Vencidos:
Até 30 dias 174.129 159.634
Entre 31 e 60 dias 86.206 80.889
Entre 61 e 90 dias 61.743 58.120
Entre 91 e 120 dias 52.237 47.148
Entre 121 e 180 dias 95.253 87.856
Entre 181 e 360 dias 240.533 170.582
Acima de 360 dias 999.323 814.474
Total 2.379.341 1.987.492

(c) Provisão para devedores duvidosos
(i) A movimentação da provisão no exercício, pode ser assim apresentada:

2005 2004
Saldo anterior 759.640 669.431
De particulares/entidades públicas 23.457 13.339
De fornecimento por atacado 137.639 76.870
Adições do ano 161.096 90.209
Saldo 920.736 759.640
Circulante 401.104 365.071
Longo prazo 519.632 394.569

(ii) No resultado
A Companhia contabilizou prováveis perdas de créditos no contas a receber apuradas no ano de
2005, no montante de R$ 255.292, diretamente ao resultado do período, registrada na rubrica “Despesas
com vendas”. No ano de 2004, essas perdas foram de R$ 241.577.

2005 2004
Provisões (acima de cinco mil reais) (207.233) (99.297)
Recuperações (acima de cinco mil reais) 46.137 9.088
Baixa direta (inferiores a cinco mil reais) (177.138) (205.261)
Valores recuperados (inferiores a cinco mil reais) 82.942 53.893
Despesas (nota 19) (255.292) (241.577)

6. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Companhia participa de transações com seu acionista controlador, o Governo do Estado, e empresas
a ele relacionadas.

(a) Contas a receber de acionista

2005 2004
Circulante:
Serviços de água e esgoto (i) 111.550 48.478
Acordo GESP 54.806 32.856

Total do circulante 166.356 81.334
Longo prazo:
Serviços de água e esgoto - Acordo GESP 127.879 269.803
Reembolso de complementação de aposentadoria
e pensão pagos (ii) 672.715 576.326

Valor bruto de longo prazo a receber do acionista 800.594 846.129
Menos valores a compensar - juros sobre o capital próprio - (105.520)
Total do longo prazo 800.594 740.609
Total de recebíveis do acionista 966.950 821.943
Prestação de serviços de água e esgoto 294.235 245.617
Reembolso de complementação de aposentadoria e pensão 672.715 576.326

966.950 821.943

(b) Juros sobre o capital próprio a pagar 175.009 85.231
(c) Receita operacional

Receita bruta de vendas e serviços prestados
Venda de água 161.798 147.861
Serviço de esgoto 134.313 116.176
Recebimentos (233.039) (215.559)

(d) Receitas financeiras 32.293 23.114

A Companhia não registra provisão para devedores duvidosos contra quaisquer montantes a ela devidos
pelo Governo do Estado ou por entidades controladas pelo Governo do Estado, pois não espera incorrer
em perdas com tais créditos.
(i) Serviços de água e esgoto

A Companhia presta serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para o Governo do Estado
e demais Companhias a ele relacionadas, em termos e condições considerados pela Administração
como normais de mercado, exceto quanto à forma de liquidação dos créditos, que poderá ser realizada
nas condições mencionadas nos itens (iii) e (iv).

(ii) Reembolso de complementação de aposentadoria e pensões.
Referem-se a valores de complementação de aposentadoria e às pensões pagas pela Companhia
para ex-funcionários oriundos das companhias estatais que se fundiram para a constituição da
Companhia. Os montantes envolvidos devem ser ressarcidos à Companhia pelo Governo do Estado,
na qualidade de principal devedor, conforme Lei Estadual nº 200/74. Em 31 de dezembro de 2005 e
2004, 2.761 e 2.770 aposentados, respectivamente, receberam complementos de aposentadoria,
sendo que nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 a Companhia pagou R$ 96.388
e R$ 85.340, respectivamente. Havia 189 empregados ativos em 31 de dezembro de 2005 que farão
jus a esses benefícios por ocasião de sua aposentadoria, em comparação aos 211 em 31 de dezembro
de 2004.

(iii) Acordo GESP
Celebrado em 11 de dezembro de 2001, entre a Companhia, o Governo do Estado de São Paulo por
intermédio da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda e o Departamento de Águas e Energia
Elétrica - DAEE, com a interveniência da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras,
onde o Estado reconhece que por força da Lei nº 200/74, é responsável pelos benefícios decorrentes
de complementação de aposentadorias e pensões e reconhece a existência de débitos originários de
faturas correspondentes à prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto. O total
do acordo foi de R$ 678.830, a valor histórico, sendo R$ 320.623 referentes aos benefícios de
complementação de aposentadoria e pensões no período de março de 1986 a novembro de 2001, e
R$ 358.207 provenientes da prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos,
faturados e vencidos de 1985 até 1º de dezembro de 2001.
Tendo em vista a importância estratégica dos reservatórios de Taiaçupeba, Jundiaí, Biritiba, Paraitinga
e Ponte Nova, para a garantia da manutenção do volume de água do Alto Tietê, o Departamento de
Águas e Energia Elétrica - DAEE transferirá esses bens à Companhia a título de amortização parcial,
mediante cessão de crédito, do montante devido pelo Estado. Os trabalhos de avaliação dos reservatórios,
estão concluídos e aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia, que indicam o montante
de R$ 300.880 (data base - junho de 2002), como consta do respectivo laudo.
Com base no ofício nº 53/2005 do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, datado de
21 de março de 2005 foram retomadas as negociações entre a Companhia e o Governo do Estado
para o equacionamento da dívida relativa a complementação de aposentadoria e pensões, nos termos
definidos no acordo GESP incluindo os valores vencidos após novembro de 2001. Essas negociações
deverão ser consolidadas em um segundo aditivo ao Acordo com o Governo do Estado e a SABESP.
A Companhia contratou a FIPECAFI para apuração dos valores efetivamente reembolsáveis pelo
Governo do Estado, levando em conta a orientação jurídica da Procuradoria Geral do Estado.
Uma vez definido o valor do débito e o critério de atualização monetária, a SABESP poderá tomar as
medidas cabíveis junto ao DAEE para a transferência dos direitos de propriedade dos reservatórios
do Sistema Alto Tietê já que não existe impedimento judicial, tendo em vista que o Estado recorreu
tempestivamente contra a sentença de procedência proferida na ação civil pública e obteve a suspensão
dos seus efeitos.
Deverão constar ainda desse segundo aditamento os critérios para o ressarcimento mensal dos valores
futuros a serem despendidos pela SABESP.
Não é possível determinar os efeitos líquidos no balanço decorrentes dessa negociação. A Administração
não espera incorrer em perdas líquidas significativas relativamente às diferenças apuradas entre os
valores considerados reembolsáveis pelo Governo do Estado e os valores efetivamente pagos pela
SABESP.
Os saldos de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto foram incluídos no 1º aditamento
conforme descrito abaixo (iv).

(iv) Primeiro Aditamento ao Acordo GESP
Em 22 de março de 2004, a Companhia e o Governo do Estado aditaram os termos do Acordo GESP
original, (1) consolidando e reconhecendo valores devidos pelo Governo do Estado por serviços
prestados de fornecimento de água e coleta de esgoto até fevereiro de 2004, corrigidos monetariamente
até fevereiro de 2004; (2) formalmente autorizando a compensação de valores devidos pelo Governo
do Estado com juros sobre o capital próprio declarados pela Companhia e qualquer outro débito
existente junto ao Governo do Estado em 31 de dezembro de 2003, corrigido monetariamente até
fevereiro de 2004; e (3) definindo as condições de pagamento das obrigações remanescentes do
Governo do Estado pelo recebimento da prestação de serviços de abastecimento de água e coleta
de esgoto.
Nos termos do Aditamento, o Governo do Estado reconheceu os valores devidos para a Companhia
por serviços prestados de abastecimento de água e coleta de esgoto até fevereiro de 2004, no montante
de R$ 581.779, incluindo correção monetária baseada na Taxa de Referência (TR) ao final de cada
exercício, até fevereiro de 2004. A Companhia reconheceu valores a pagar ao Governo do Estado
relacionados a juros sobre o capital próprio no montante de R$ 518.732, incluindo (1) valores declarados
e pagos relacionados a anos anteriores a 2003 (R$ 126.967), (2) correção monetária desses valores
baseada na variação anual do Índice de Preços ao Consumidor (IPC/FIPE) até fevereiro de 2004
(R$ 31.098); e (3) valores declarados e devidos relativos a 2003 (R$ 360.667).
A Companhia e o Governo do Estado acordaram sobre a compensação recíproca de R$ 404.889
(corrigidos monetariamente até fevereiro de 2004). A obrigação remanescente de R$ 176.890, em 29
de fevereiro de 2004, está sendo paga em parcelas mensais de maio de 2005 até abril de 2009, e
corrigidas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Atacado (IPCA/IBGE) acrescidas
de juros de 0,5%.
Em 2005 a Companhia recebeu o montante de R$ 35.797, correspondente às parcelas de maio a
dezembro de 2005, e compensou R$ 105.520 com Juros Sobre o Capital Próprio de 2003, conforme
previsto.
Como o direito de compensação foi contemplado nos termos originais do Acordo GESP, a Companhia
registrou os efeitos aplicáveis desse Aditamento em 31 de dezembro de 2003, incluindo a correção
monetária dos valores a pagar e a receber junto ao Governo do Estado. Adicionalmente, os valores
a pagar ao Governo do Estado pelos juros sobre o capital próprio, especificamente identificados no
acordo pela compensação recíproca até 2004, foram reclassificados como uma redução dos valores
a receber em 31 de dezembro de 2004.
O saldo de Juros Sobre o Capital Próprio, no valor de R$ 113.842, atualizado pelo IPCA - IBGE, foi
compensado com as contas vencidas após fevereiro de 2004.
O Aditamento ao Acordo GESP não prevê valores devidos pelo Governo do Estado relacionados ao
complemento de aposentadoria e benefícios do plano de pensão, pagos em nome do Governo do
Estado pela Companhia. Esses valores continuam sujeitos aos termos do Acordo GESP original.
Uma parcela desse montante poderá ser compensada com a transferência de reservatórios que
integram o Sistema do Alto Tietê. A Companhia e o Governo do Estado estão em negociações para
a transferência e compensação dos valores adicionais devidos.
A Administração acredita que todos os valores devidos pelo Governo do Estado são recebíveis e não
espera incorrer em perdas com tais contas a receber.

(e) Disponibilidades
A Companhia tinha saldo de caixa e aplicações financeiras junto a instituições financeiras controladas
pelo Governo do Estado nos valores de R$ 242.021 e R$ 72.777, em 31 de dezembro de 2005 e de 2004,
respectivamente. As receitas financeiras oriundas dessas aplicações financeiras foram de R$ 32.293 e
R$ 23.114, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, respectivamente.

(f) Acordos para utilização de reservatórios
A Companhia utiliza os reservatórios de Guarapiranga e Billings e uma parcela de alguns reservatórios do
Sistema do Alto Tietê, que são de propriedade do DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica. A
Companhia não paga qualquer taxa pela utilização desses reservatórios, mas é responsável pela sua
manutenção e pelos seus custos operacionais.

(g) Contratos com Tarifa reduzida, para Entidades Pública Estadual e Municipal que aderirem ao Programa
de Uso Racional de água
A Companhia têm contratos assinados com entidades públicas ligadas ao Governo do Estado e aos municípios
operados envolvendo aproximadamente 6.800 imóveis, que são beneficiados com uma redução de 25%
na tarifa dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos. O contrato prevê a implantação do
programa de uso racional de água, que considera a redução no consumo de água.

7. INDENIZAÇÕES A RECEBER
Os municípios de Diadema e Mauá encerraram as concessões dos serviços de abastecimento de água
e coleta de esgotos no início de 1995.
Em dezembro de 1996, a SABESP deu início a demandas judiciais para cobrar o pagamento dos valores
devidos pelo município de Diadema. O juiz de primeira instância proferiu sentença contrária à SABESP,
contra a qual houve interposição de apelação em novembro de 2000. Em 1º de dezembro de 2005 foi
dado parcial provimento à apelação da SABESP para declarar a validade do acordo celebrado com o
município de Diadema.
O valor residual dos bens do ativo imobilizado relacionados ao município de Diadema baixados contabilmente
em dezembro de 1996, foi de R$ 75.231, e o saldo da indenização e de outros créditos a receber do
município, de R$ 62.876, encontra-se registrado contabilmente no realizável a longo prazo na conta
“indenizações a receber”.
A SABESP assinou um protocolo de intenções com o município de Mauá quando a concessão foi encerrada,
por meio do qual aquele município concordaria em pagar os valores à Companhia referentes à reversão
dos sistemas de água e esgoto. Todavia, o município de Mauá jamais realizou o pagamento de qualquer
valor. A SABESP ajuizou o procedimento de cobrança em dezembro de 1996 contra o município. A título
de indenização, a sentença proferida em 2004 condenou o município e o Saneamento Básico do Município
de Mauá - SAMA a pagar a quantia de R$ 153,2 milhões com atualização pela prática do Tribunal de

3. Estoques
Controladora Consolidado

2005 2004 2005 2004
Produtos  acabados ................................................................................................ 89.616 91.371 119.997 116.710 
Produtos  em  elaboração ........................................................................................ 5.443 4.381 6.118 5.165 
Matérias-primas ...................................................................................................... 27.319 23.829 41.310 39.061 
Almoxarifado............................................................................................................ 14.810 20.915 28.124 33.879 

137.188 140.496 195.549 194.815
4. Impostos a recuperar

Controladora Consolidado
2005 2004 2005 2004

ICMS  a recuperar .................................................................................................... 4.549 2.264 4.674 2.283
PIS/COFINS  a recuperar ........................................................................................ 4.882 6.482 4.881 6.542
PIS/COFINS s/imobilizado a recuperar .................................................................... 8.047 1.796 8.473 2.194
Imposto de renda pessoa
jurídica antecipado .................................................................................................. 6.773 4.752 7.742 6.727
Contribuição social antecipada ................................................................................ 85 105 85 315
ICMS a recuperar sobre Imobilizado ........................................................................ 13.895 11.812 18.707 18.364
IPI a recuperar.......................................................................................................... 43 21 233 147
Outros...................................................................................................................... 314 285 486 390

38.588 27.517 45.281 36.962 
5. Empresas   controladas  e  coligadas
(a) Investimentos

Controladas Coligada
CEBRACE

Cristal Saint-Gobain Vidraria Saint-Gobain São Clemente Vidraria
Plano Isover Argentina Sul  Brasil Calmar Brasil Participações Rio-Minas
Ltda. S.A. S.A. Ltda. Ltda. S.A.(RIMISA)

Ações  ou  cotas  possuídas (mil) 2005.......... 1.906 23.470 11.500 9.999
Participação  total  no  capital - % .................. 50 99,99 99,99 99,99
Informações  das  empresas  controladas

e  coligadas em  31  de  dezembro  de  2005
Capital  social  .............................................. 130.275 18.095 11.500 8.118 
Capital  social  a subscrever ........................ (13)
Patrimônio  líquido  ...................................... 306.599 21.850 12.439 14.828 
Ágio no investimento
2005 ............................................................ 12.222 703 422 21
2004 ............................................................ 13.968 1.908 624 64
Ocorreram  as  seguintes alterações  nos  investimentos  durante  o  exercício  de  2005:
I) Incorporação da Santa Marina Vitrage Ltda. em Janeiro que apresentava o balanço  sintético abaixo em milhares R$:
Ativo circulante........................................................................ 7.612          Passivo circulante ........................................................ 5.228
Realizável a longo prazo ........................................................ 17.724          Exigível a longo prazo.................................................... 36
Permanente ............................................................................ 6.469 Patrimônio líquido.......................................................... 26.541

31.805 31.805
II) O patrimônio líquido da Saint-Gobain Isover Argentina S.A. (sediada na Argentina) foi convertido em moeda nacional  às taxas de câmbio vigentes na
data das demonstrações  financeiras, nos  termos do  Pronunciamento   XXV, emitido  pelo IBRACON. O cálculo da equivalência patrimonial compreen-
de, além da participação no resultado, os efeitos da variação cambial, que montaram R$ 2.558 (2004 - R$ 1.391). 
Ocorreram  as  seguintes alterações  nos  investimentos  durante  o  exercício  de  2004: 
I) Incorporação da Comercial São Nicolau Ltda., em Agosto  que apresentava o balanço sintético abaixo em milhares R$: 
Ativo circulante........................................................................ 384 Passivo circulante ........................................................ 5

Patrimônio líquido.......................................................... 379
384 384

II) O patrimônio líquido da Saint-Gobain Isover Argentina S.A. (sediada na Argentina) foi convertido em moeda nacional  às taxas de câmbio vigentes na
data das demonstrações  financeiras, nos  termos do  Pronunciamento   XXV, emitido  pelo IBRACON. O cálculo da equivalência patrimonial compreen-
de, além da participação no resultado, os efeitos da variação cambial, que montaram R$ 1.391 (2003 -  R$ 844).

(b) Transações com partes relacionadas
Controladora Consolidado

2005 2004 2005 2004
Contas  a  receber  -  clientes .................................................................................. 367 1.941 132 24 

- empresas controladas e coligadas.................................................................. 112.502 97.012 77.890 62.566 
Fornecedores ........................................................................................................ 36.620 12.616 18.310 6.055 
Mútuos com empresas ligadas ............................................................................ 16.084 
Vendas .................................................................................................................... 1.389 12.060 918 5.560 
Compras  de  matérias-primas  e  produtos  acabados ........................................ 221.926 180.227 110.963 97.481 
Receitas financeiras .............................................................................................. 16.269 9.654 8.132 4.827 
As transações com partes relacionadas são realizadas em condições normais de mercado, equivalentes àquelas realizadas com terceiros. Os mútuos
com empresas ligadas estão sujeitos  a encargos financeiros equivalentes à 101% da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI e não
têm prazo de vencimento.
(c) Movimentação dos investimentos 2005 2004

Controladas
CEBRACE CODIVAL

Cristal Saint-Gobain Saint-Gobain Coml. Distrib. São Clemente
Plano Isover Calmar de Vidros para Santa Marina Participações
Ltda. Argentina S.A. Ltda. Autos Ltda. Vitrage Ltda. Ltda. Total Total

No início do exercício........ 150.185 31.247 12.493 229 26.541 14.389 235.084 200.316 
Aquisição 99,99% na
participação.................... 14.346 

Amortização de ágio ........ (1.746) (202) (1.948) (1.948)
Equivalência patrimonial
e dividendos .................. 1.087 4.568 569 (3) 807 7.028 22.749 

Incorporação .................. (26.541) (26.541) (379)
No fim do exercício .......... 151.272 34.069 12.860 226 15.196 213.623 235.084 
6. Imobilizado

Controladora Consolidado Taxa  de depreciação
2005 2004 2005 2004 %

Custo
Terrenos .................................................................... 13.706 12.385 20.902 19.513 
Edifícios .................................................................... 145.724 138.621 250.354 245.989 4
Máquinas, equipamentos  e  instalações .................... 693.159 614.151 1.128.229 1.036.238 10  a  20
Móveis  e  utensílios .................................................. 88.491 76.551 100.771 90.675 10
Veículos .................................................................... 5.538 5.138 10.139 9.577 20
Marcas e patentes .................................................... 793 766 817 799 
Imobilizações em andamento .................................... 53.299 51.642 57.406 68.879 

1.000.710 899.254 1.568.618 1.471.670 
Depreciações  acumuladas .......................................... (613.246) (555.263) (944.225) (853.571)

387.464 343.991 624.393 618.099 
As imobilizações em curso referem-se a compras de equipamentos e mão-de-obra de construção civil empregados na controladora e suas controladas,
principalmente relacionadas com a reforma do forno 16 da linha de produtos domésticos (R$ 10.967 mil), melhorias no forno 5 da fábrica de embalagens
Água Branca (R$ 10.400 mil) e reforma na linha de temperado da unidade de Mauá (R$ 18.480 mil).
7. Financiamento

Controladora Consolidado
Indexador e taxa anual
de juros e comissões 2005 2004 2005 2004

Moeda Nacional
BNDS/FINAME ............................................ UR-TJLP+4,5% (média) 1.687 32.371 77.822 94.961 
Moeda Estrangeira
Ativo imobilizado .......................................... Euro/US$+4,0% (média) 33.242 

1.687 32.371 77.822 128.203 
Menos parcela de curto prazo........................ (1.687) (32.371) (16.872) (49.926)
Exigível a longo prazo .................................. 60.950 78.277 
Os financiamentos estão garantidos por
imóveis e notas promissórias

Os montantes a longo prazo têm a  seguinte
composição por ano de vencimento

2006.............................................................. 16.668 
2007.............................................................. 45.274 30.185 
2008.............................................................. 14.470 30.185 
2009.............................................................. 1.206 1.239 

60.950 78.277
8. Patrimônio Líquido - Controladora
(a) Capital social: O Capital social subscrito e integralizado está dividido em 211.302.251 ações ordinárias, sem valor nominal. Aos acionistas é assegu-
rado um dividendo mínimo de 6% sobre o lucro líquido ajustado nos termos da legislação. (b) Destinação do lucro líquido do exercício: A deliberação
total de dividendos montou a  R$ 87.321  (2004 - R$ 90.015). O saldo do lucro líquido do exercício, após a reserva regal,  foi transferido para a conta re-
serva para estabilidade de dividendos, conforme disposições estatutárias.

SAINT-GOBAIN VIDROS S.A. 
Saint-Gobain Vidros S.A. e Empresas Controladas

CNPJ 60.853.942/0001-44 

NOTAS  EXPLICATIVAS  DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004

(Em milhares de reais)
1. Contexto operacional
A Companhia  e  as suas controladas e coligadas têm como atividade pre-
ponderante a industrialização de vidro sob diversas formas e para várias fi-
nalidades, sendo as linhas principais a de embalagens, compreendendo
garrafas e frascos, a de vidro plano, destinado à indústria automobilística e
à construção civil, a de artigos para uso doméstico, a de fibra de vidro para
uso em isolação termoacústica, e a de fibra de reforço para diversas apli-
cações.
2. Principais diretrizes contábeis  
(a) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de com-
petência e abrange os 12 meses dos exercícios  findos  em 31 de dezem-
bro de 2005 e de 2004. (b) Ativos circulante e realizável a longo prazo:
A provisão para contas de cobrança duvidosa, foi efetuada em bases con-
sideradas suficientes para cobertura de eventuais prejuízos na realização
dos créditos. Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras
ou  produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realiza-
ção. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumula-
do de cada importação. Os demais ativos são apresentados pelo valor de
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos monetários auferi-
dos ou, no caso de despesas do exercício seguinte, ao custo.
(c) Permanente: Demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31
de dezembro de 1995, combinado com os seguintes aspectos: 
• Investimentos em empresas controladas e coligadas, avaliados pelo mé-
todo de  equivalência patrimonial ajustada pelos ágios, os quais são amor-
tizados de acordo com a realização dos ativos que lhes deram origem ou
da  expectativa de resultados; • Depreciação do imobilizado, calculada pe-
lo método linear às taxas mencionadas na Nota 6, que levam em conside-
ração a vida útil-econômica dos bens; • Amortização do diferido pelo prazo
de cinco anos a partir da data em  que    os  benefícios  começam a ser ge-
rados. (d) Passivos circulante e exigível a longo prazo: São demons-
trados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorri-
dos. (e) Imposto de renda e contribuição social: Aprovisão para impos-
to de renda é constituída à alíquota de 15% mais o adicional de 10% sobre
o valor excedente ao limite estabelecido na legislação. A provisão para
contribuição social é constituída à alíquota de 9%  sobre o lucro ajustado
antes do imposto de renda. São registrados o imposto de renda e contri-
buição social diferidos sobre as diferenças  temporárias. (f) Critérios de
consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas foram prepa-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Assim sen-
do, foram eliminados os investimentos nas sociedades controladas, os
saldos a receber e a pagar, as receitas e despesas e os lucros não realiza-
dos decorrentes de transações entre as empresas. As demonstrações fi-
nanceiras consolidadas abrangem a Saint-Gobain Vidros S.A. e as se-
guintes controladas: Saint-Gobain Isover Argentina S.A., Saint-Gobain
Calmar Brasil Ltda. e a controlada em conjunto CEBRACE Cristal Plano
Ltda., a qual foi consolidada na proporção da participação total acionária
de 50%, atendendo ao art. 32 da Instrução Normativa CVM nº 247/96.  O
total de ativos da CEBRACE, consolidados proporcionalmente, totaliza 
R$ 333.110 (2004 - R$ 373.474), sendo o capital circulante líquido de 
(R$  18.208),  (2004 - (R$ 38.917)). Por não representar alteração relevan-
te na unidade econômica consolidada, com base no parágrafo 1º do art. 23
da Instrução Normativa CVM nº 247/96, não foram consolidados os se-
guintes investimentos, avaliados pelo método da equivalência patrimonial:
São Clemente Participações Ltda. e Codival Comercial Distribuidora de
Vidros para Autos Ltda.

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em  milhares  de  reais)
Controladora Consolidado
2005 2004  2005 2004 

ORIGENS  DE  RECURSOS
Das operações sociais
Lucro líquido do exercício............ 126.471 143.739 126.471 143.739 
Despesas(receitas)que não
afetam o capital circulante:

• Variações monetárias sobre
operações de  longo prazo,
líquidas ................................ 11.984 11.984 

• Resultado das participações
em empresas controladas
e coligadas ............................ (37.028) (51.099) (2.386) (2.379)

• Variação cambial sobre
investimentos em empresa
controlada ............................ 914 666 

Provisão para perda do ativo
permanente ............................ 4.437 (869) 7.882 

• Amortizações e depreciações. 65.806 64.340 121.569 98.056 
• Valor residual do ativo
permanente baixado. 2.839 6.422 3.684 21.803

158.088 179.823 249.383 281.751 
De terceiros
Aumento do exigível a longo prazo 36 26.589 
Redução do realizável a longo
prazo ...................................... 940 4.836 940 5.455 

Aumento do capital circulante
por incorporação de empresas 26.541 379 379 

Dividendos recebidos de empresas 
controladas e coligadas........... 30.000 28.500 720 

57.517 33.715 940 33.143 
TOTAL DAS  ORIGENS .............. 215.605 213.538 250.323 314.894 
APLICAÇÕES  DE  RECURSOS
No realizável a longo prazo
• Depósitos e empréstimos
compulsórios ............................ 1.081 668 1.081 1.390 

• Outros ...................................... 1.983 2.888 
No ativo permanente
• Investimentos .......................... 21 14.346 14.346 
• Imobilizado .............................. 108.580 78.044 123.037 168.410 
• Diferido .................................... 105 1.513 6.330 
Transferência do exigível a longo
prazo para o circulante .............. 1.450 69.945 18.926 70.835 

Dividendos.................................. 132.328 69.941 132.328 69.941 
Aumento  (Redução) do capital
circulante .................................. (29.838) (19.511) (29.450) (16.358)

TOTAL DAS  APLICAÇÕES ........ 215.605 213.538 250.323 314.894 
VARIAÇÕES  NO  CAPITAL
CIRCULANTE
No fim do exercício
• Ativo circulante.......................... 616.235 575.218 689.078 667.805 
• Passivo circulante .................... 356.137 285.282 433.203 382.480 

260.098 289.936 255.875 285.325 
No início do exercício
• Ativo circulante.......................... 575.218 573.450 667.805 671.092 
• Passivo circulante .................... 285.282 264.003 382.480 369.409 

289.936 309.447 285.325 301.683 
AUMENTO (REDUÇÃO)
NO CAPITAL CIRCULANTE ...... (29.838) (19.511) (29.450) (16.358)

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras
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Justiça do Estado de São Paulo, a partir de março de 2000, juros legais desde a citação, custas, despesas
judiciais e verba honorária no montante de 20% sobre o valor da condenação. Essa sentença está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, mediante a interposição de recurso de apelação pelo município de Mauá e
pelo Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA o qual foi recentemente respondido pela SABESP.
Tal recurso se encontra aguardando julgamento perante o Tribunal de Justiça de São Paulo.
O valor residual dos bens do imobilizado relacionados ao município de Mauá, baixados no exercício de
1999, foi de R$ 103.763, e o saldo da indenização pendente, no montante de R$ 85.918, encontra-se
registrado no realizável a longo prazo na conta “indenizações a receber”.
Ambos os casos estão sob discussão judicial (Mauá e Diadema), e são considerados, pelo consultor
jurídico responsável pela condução dos processos, prováveis de desfecho favorável à Companhia.

8. IMOBILIZADO

2005 2004
Depreciação/
amortização Taxas anuais de

Custo Acumulada Líquido Líquido Depreciação - %
Em operação
Sistemas de água:
Terrenos 938.589 - 938.589 932.233 -
Estruturas 2.660.875 (1.313.030) 1.347.845 1.412.014 4%
Ligações 800.544 (318.650) 481.894 490.206 5%
Hidrômetros 272.240 (136.728) 135.512 134.644 10%
Redes 3.235.646 (938.479) 2.297.167 2.331.990 2%
Equipamentos 246.893 (154.274) 92.619 105.947 10%
Outros 498.950 (213.636) 285.314 283.046 2 a 20%

8.653.737 (3.074.797) 5.578.940 5.690.080
Sistemas de esgoto:
Terrenos 352.080 - 352.080 349.553 -
Estruturas 1.456.577 (515.025) 941.552 976.867 4%
Ligações 846.334 (320.000) 526.334 536.348 5%
Redes 4.660.594 (1.034.414) 3.626.180 3.615.156 2%
Equipamentos 500.449 (351.579) 148.870 181.455 10%
Outros 15.493 (993) 14.500 11.530 2 a 20%

7.831.527 (2.222.011) 5.609.516 5.670.909
Uso geral:
Terrenos 102.952 - 102.952 102.868 -
Estruturas 120.853 (64.963) 55.890 59.372 4%
Equipamentos
de transporte 133.433 (122.842) 10.591 15.386 20%
Móveis, utensílios
e equipamentos 280.097 (180.729) 99.368 126.300 10%
Terrenos cedidos
em comodato 25.312 - 25.312 25.312 -
Bens cedidos
em comodato 9.510 (2.990) 6.520 6.591 -

672.157 (371.524) 300.633 335.829
Subtotal
em operação 17.157.421 (5.668.332) 11.489.089 11.696.818
Obras em andamento:
Sistemas de água 683.094 - 683.094 561.878
Sistemas de esgoto 1.421.491 - 1.421.491 1.245.036
Outros 19.907 - 19.907 19.804

Subtotal
em andamento (c) 2.124.492 - 2.124.492 1.826.718
Bens intangíveis (i) 582.981 (80.463) 502.518 517.386
Total Geral 19.864.894 (5.748.795) 14.116.099 14.040.922

(a) Baixas dos bens do imobilizado
A Companhia baixou, no exercício de 2005, bens do ativo imobilizado no valor de R$ 19.051 (2004 -
R$ 34.616, resultando em perda total o valor de R$ 34.440), sendo R$ 9.879 (2004 - R$ 26.034), relacionadas
ao grupo de bens em operação, motivadas por obsolescência, furtos e alienação, e R$ 9.172 (2004 -
R$ 8.582) relacionadas a obras em andamento, motivadas por obras desativadas, poços improdutivos e
projetos economicamente inviáveis.

(b) Capitalização de juros e encargos financeiros
A Companhia capitalizou juros e variação monetária, incluindo variação cambial, no imobilizado no valor
de R$ 4.335 no exercício findo em 31 de dezembro de 2005 (2004 - R$ 4.907), durante o período no qual
os ativos estavam como obras em andamento.

(c) Obras em andamento
As obras em andamento principalmente relacionadas a novos projetos e melhorias operacionais, são as seguintes:

2005 2004
Sistemas de água:
Redes e ligações 238.122 231.653
Adução 36.712 30.020
Tratamento de água 97.502 101.033
Sub-adução 155.493 86.502
Produção e reservação 116.306 74.092
Outros 38.959 38.578

Total dos sistemas de água 683.094 561.878
Sistemas de esgoto:
Coleta 1.139.045 990.325
Tratamento 182.967 166.916
Outros 99.479 87.795

Total dos sistemas de esgoto 1.421.491 1.245.036
Outros 19.907 19.804
Total 2.124.492 1.826.718

Os desembolsos estimados relativos a obras de construção já contratadas são de aproximadamente
R$ 957.000 para os exercícios de 2006 a 2011 (não auditado).

(d) Desapropriações
Em decorrência da execução de obras prioritárias relacionadas aos sistemas de água e esgoto, houve
necessidade de desapropriações ou instituição de servidão de passagem em propriedades de terceiros.
Seus proprietários serão ressarcidos por meios amigáveis ou judiciais.
A previsão para desembolsos a serem realizados a partir do exercício de 2006 é de aproximadamente
R$ 279.621 (não auditado), os quais deverão ser cobertos com recursos próprios. Os bens objeto
desses processos deverão ser registrados no ativo imobilizado quando concretizada a operação. Em
2005, o valor referente às desapropriações foi de R$ 11.472 (2004 - R$ 5.423).

(e) Ativos dados em garantia
Em 31 de dezembro de 2005 e 2004, a Companhia tinha ativos no valor de R$ 249.034 dados em
garantia no Pedido de Parcelamento Especial - PAES (Nota 11).

(f) Ativos não operacionais
A Companhia tinha em 2005, ativos cedidos em comodato no valor de R$ 31.832 (2004 - R$ 31.903),
relativos, principalmente a terrenos situados próximos às áreas operacionais.

(g) Reavaliação
Os bens do imobilizado foram objeto de reavaliação ocorrida em 1990 e 1991 e estão sendo depreciados
por taxas anuais que correspondem ao tempo de vida útil remanescente, definido nos respectivos
laudos que, via de regra, se situam nos intervalos das taxas retro-apresentadas.
Conforme permitido pela Instrução CVM nº 197/93, a Companhia deixou de provisionar o efeito fiscal
diferido sobre a mais valia decorrente da reavaliação do ativo imobilizado ocorrido em 1990 e 1991.
Caso fosse reconhecido o imposto de renda e contribuição social sobre a reserva de reavaliação, o
montante não realizado até 31 de dezembro de 2005 seria de R$ 461.068 (2004 - R$ 491.475). Foram
realizados os montantes de R$ 89.449 e R$ 104.500 da reserva de reavaliação nos anos findos em
31 de dezembro de 2005 e 2004.

(h) Ativos totalmente depreciados
Em 31 de dezembro de 2005, o valor contábil bruto dos ativos totalmente depreciados que ainda
encontram-se em uso é de R$ 336.086 (2004 - R$ 307.078).

(i) Concessões
(i) Bens intangíveis

A partir do exercício de 1999, as negociações relacionadas a novas concessões passaram a ser
realizadas considerando o resultado econômico-financeiro do negócio, definido em laudo de
avaliação, emitido por peritos independentes.
O montante definido no respectivo instrumento de contratação, após a concretização do negócio
junto ao município, com realização mediante subscrição de ações da Companhia ou em dinheiro,
é registrado nessa rubrica e amortizado pelo período da respectiva concessão, normalmente
pelo prazo de 30 anos.
O montante líquido demonstrado refere-se à assunção dos seguintes municípios:

Amortização
Custo acumulada Líquido Líquido

2005 2004
Agudos 7.331 (1.619) 5.712 5.938
Bom Sucesso do Itararé 131 (13) 118 72
Campo Limpo Paulista 11.509 (2.356) 9.153 9.426
Conchas 2.171 (409) 1.762 1.804
Duartina 1.459 (227) 1.232 1.258
Estância de Serra Negra 11.423 (952) 10.471 10.755
Itapira 14.762 (838) 13.924 13.940
Itararé 5.508 (1.224) 4.284 4.428
Marabá Paulista 358 (66) 292 304
Miguelópolis 3.978 (939) 3.039 3.133
Osasco 260.013 (50.801) 209.212 214.311
Paraguaçu Paulista 13.966 (3.231) 10.735 11.163
Paulistânia 149 (22) 127 132
Sandovalina 211 (41) 170 177
Santa Maria da Serra 885 (185) 700 720
São Bernardo do Campo 237.459 (15.114) 222.345 230.297
Várzea Paulista 11.668 (2.426) 9.242 9.528
Total 582.981 (80.463) 502.518 517.386

(ii) Imobilizado em operação
O imobilizado em operação representa os bens envolvidos na prestação dos serviços de
fornecimento de água e coleta de esgotos em 352 municípios. Nos demais municípios, os quais
foram negociados por laudo econômico-financeiro, descritos no item acima, a SABESP detém a
posse dos bens. No caso de São Bernardo do Campo, a negociação ocorrida em dezembro de
2003 foi baseada em laudo econômico-financeiro que apurou o valor de R$ 415.471, e houve a
transferência dos serviços, bem como da propriedade dos bens. Em Dezembro de 2004 foi concluída
a avaliação patrimonial dos bens do Município. O montante apurado de R$ 175.858 foi reclassificado
em 31 de Dezembro de 2004 de “bens intangíveis” para “imobilizado em operação”.
Os contratos de concessão prevêem que os bens deverão ser vertidos ao poder concedente ao
final do prazo.
Em 2005 expiraram 17 (dezessete) contratos de concessão, sendo que 8 (oito) foram prorrogados
por um período de 3 (três) meses a 1 (um) ano e 9 (nove) estão em negociação. O valor contábil
líquido do imobilizado utilizado nos Municípios onde as concessões estão em negociação (2005)
ou expirarão em 2006 totalizam R$ 1,57 bilhões.
Em 2005 os encargos de depreciação desses municípios foram de R$ 84.641.
Em 31 de dezembro não existiam valores pendentes de pagamento aos municípios.

9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

2005 2004
Curto Longo Curto Longo Vencimento Taxa anual Atualização
Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total Garantias Final de Juros Monetária

Em moeda local:
Banco do Brasil 194.238 2.028.429 2.222.667 173.539 2.161.423 2.334.962 GOV. EST. S.PAULO E

RECURSOS PRÓPRIOS 2014 8,50% UPR
Debêntures 4ª Emissão 99.998 - 99.998 100.001 99.998 199.999 2006 CDI+1,2% -
Debêntures 5ª Emissão 148.917 148.917 297.834 148.377 296.754 445.131 2007 CDI+1,1% e 10,65% IGP-M
Debêntures 6ª Emissão - 614.383 614.383 - 609.693 609.693 2010 CDI+1,75% e 11% IGP-M
Debêntures 7ª Emissão - 300.516 300.516 - - - 2010 CDI+1,5% e 10,8% IGP-M
Debêntures 8ª Emissão - 696.594 696.594 - - - 2011 CDI+1,5% e 10,75% IGP-M
Caixa Econômica Federal 42.938 459.919 502.857 40.042 457.938 497.980 RECURSOS PRÓPRIOS 2007/2022 5% a 9,5% UPR
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES 28.699 182.358 211.057 5.443 172.343 177.786 RECURSOS PRÓPRIOS 2013 3% + TJLP LIMITE 6%
Outros 2.505 24.308 26.813 2.348 24.910 27.258 2008/2011 12% / CDI /TJLP + 6% UPR
Juros e encargos financeiros 115.554 - 115.554 76.950 - 76.950

632.849 4.455.424 5.088.273 546.700 3.823.059 4.369.759
Em moeda estrangeira:
Eurobônus: US$ 225.000 mil
(2004 - US$ 500.000 mil) - 526.658 526.658 729.960 597.240 1.327.200 2008 12% US$
Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID): US$ 435.451 mil (2004 - US$ 457.799 mil) 101.157 918.103 1.019.260 104.048 1.111.133 1.215.181 GOVERNO FEDERAL 2007/2025 3,00 a 7,70% Var. Cesta

Moedas +US$
Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento - BIRD (“Banco Mundial”):
US$ 6.439 mil (2004 - US$ 11.754 mil) 10.049 5.023 15.072 12.480 18.720 31.200 GOVERNO FEDERAL 2007 4,59% Var. Cesta

Moedas + US$
Deutsche Bank Luxembourg: (2004 - US$ 20.000 mil) - - - 53.088 - 53.088 2005 11,125% US$
Société Générale: •  1.020 mil (2004- • 1.932 mil) 2.824 - 2.824 3.303 3.691 6.994 GOVERNO FEDERAL 2006 3,92% EUR
Juros e encargos financeiros 12.134 - 12.134 47.231 - 47.231
Subtotal 126.164 1.449.784 1.575.948 950.110 1.730.784 2.680.894
Total dos empréstimos e financiamentos 759.013 5.905.208 6.664.221 1.496.810 5.553.843 7.050.653

Cotação de 31 de dezembro de 2005: US$ 2,3407; EUR 2,76905
Em 31 de dezembro de 2005 a Companhia não possuia saldos de empréstimos e financiamentos captados no curto prazo.

SAINT-GOBAIN VIDROS S.A. 
Saint-Gobain Vidros S.A. e Empresas Controladas

CNPJ 60.853.942/0001-44 

RELATÓRIO  DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração da Saint-Gobain Vidros S.A. tem a satisfação de

submeter a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Controladora

consolidadas para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005,

elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. 

AMBIENTE ECONÔMICO E FINANCEIRO

O crescimento interno do país de 2,3% ficou aquém do esperado a

despeito da continuidade do bom desempenho da economia mundial

durante o ano de 2005. No âmbito da empresa, o aumento na Receita

Líquida não se equiparou ao aumento nos volumes vendidos, sendo

limitado principalmente pelo impacto cambial nas exportações como

conseqüência da substancial valorização da moeda brasileira. 

O continuado esforço para reduzir custos através, principalmente, da

melhora de nossa eficiência e rentabilidade operacional, e o aumento dos

volumes vendidos compensaram uma parte da redução de rentabilidade.

Setorialmente, o mercado automobilístico apresentou crescimento pelo

segundo ano consecutivo beneficiando nossa linha de vidros planos.

A linha de embalagens conseguiu um desempenho pouco superior ao ano

anterior no setor de garrafas.

No setor de fibras, a  linha de lã de vidro conseguiu um bom resultado no

Brasil com a venda de produtos de isolação para grandes obras e reformas

de hipermercados ocorridas em 2005. Na Argentina, o aquecimento da

economia impulsionou as vendas.

A linha de reforço, tradicional dependente de exportações, sofreu com a

valorização cambial e com uma forte concorrência de produtos

importados.

A empresa continuou investindo em modernizações, substituições de

equipamentos, tendo como objetivos a qualidade e a competitividade de

seus produtos. 

1. DEMONSTRAÇÕES  FINANCEIRAS

1.1. Receita Operacional Líquida Consolidada

A receita operacional líquida consolidada em 2005, no valor de R$ 1.410,2

milhões, apresentou um crescimento de 8,3% e a participação por área de

negócio terminou o ano, como segue:

Participação da Receita Operacional Líquida

Consolidada por Área de Negócio 

(em milhões de Reais)

Área de Negócio 2005 Part. %

Embalagens e Produtos de Utilidade

Doméstica (artigos de mesa) .................. 500,0 35,5

Vidro Plano ................................................ 718,6 51,0

Fibras ........................................................ 191,6 13,5

TOTAL ...................................................... 1.410,2 100,0

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

ATIVO
Controladora Consolidado

2005 2004 2005 2004
CIRCULANTE
Disponível .......................... 5.308 6.779 9.458 10.449 

Títulos e valores mobiliários 124.151 103.098 129.370 114.524 

Contas a receber

• Clientes .......................... 169.799 175.610 195.715 219.356 

• Provisão para contas

de cobrança duvidosa...... (7.526) (10.826) (7.899) (15.390)

• Empresas controladas

e coligadas ...................... 112.502 97.012 77.890 62.566 

• Outras contas a receber .. 15.625 17.997 18.084 19.894 

Estoques ............................ 137.188 140.496 195.549 194.815 

Impostos a recuperar .......... 38.588 27.517 45.281 36.962 

Imposto de renda diferido .... 18.115 15.494 22.803 22.242 

Despesas do exercício

seguinte ............................ 2.485 2.041 2.827 2.387 

616.235 575.218 689.078 667.805 

REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO
Depósitos e  empréstimos

compulsórios .................... 5.086 4.223 5.086 5.641 

Outras contas a receber....... 2.364 1.103 4.342 2.026 

7.450 5.326 9.428 7.667 

PERMANENTE
Investimentos 

Empresas controladas

e coligadas ........................ 213.623 235.084 28.065 27.628 

Outros ................................ 3.197 3.176 4.025 4.601 

216.820 238.260 32.090 32.229 

Imobilizado . ........................ 387.464 343.991 624.393 618.099 

Diferido . .............................. 725 2.315 11.726 15.008 

605.009 584.566 668.209 665.336 

TOTAL. ................................ 1.228.694 1.165.110 1.366.715 1.340.808 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de  reais)
Controladora Consolidado

2005 2004 2005 2004
VENDAS ............................ 1.456.682 1.367.221 1.888.594 1.751.264 
Devoluções e abatimentos (6.850) (5.852) (16.491) (14.550)
Impostos ............................ (370.207) (334.999) (461.894) (434.892)
RECEITAOPERACIONAL
LÍQUIDA .......................... 1.079.625 1.026.370 1.410.209 1.301.822 

Custo dos produtos vendidos (777.630) (694.854) (962.916) (806.290)
LUCRO BRUTO ................ 301.995 331.516 447.293 495.532 
DESPESAS ( RECEITAS) 
OPERACIONAIS

Com vendas ...................... 109.664 111.437 155.065 146.738 
Gerais e administrativas. .... 35.434 41.030 44.417 49.493 
Amortizações e depreciações 6.882 8.056 9.959 9.693 
Receitas financeiras ............ (33.159) (24.370) (25.866) (23.947)
Despesas financeiras .......... 20.265 29.635 48.181 54.951 
Variações cambiais, líquidas 4.273 1.952 1.885 (736)
Outras despesas  operacionais 5.975 7.441 10.709 20.195 

149.334 175.181 244.350 256.387 
Participações em empresas
controladas e coligadas .... (37.028) (51.099) (2.386) (2.379)

Amortizações de ágio .......... 3.196 3.196 3.196 3.196 
LUCRO  OPERACIONAL.... 186.493 204.238 202.133 238.328 
Despesas  não operacionais,
líquidas .............................. (1) (2.173) (172) (6.825)

LUCRO ANTES DOS
IMPOSTOS E DAS
PARTICIPAÇÕES ............ 186.492 202.065 201.961 231.503 

Contribuição social. ............ (12.821) (12.532) (13.836) (19.833)
Imposto de renda. ................ (34.702) (33.920) (49.142) (53.893)
Participação dos
empregados ...................... (12.498) (11.874) (12.512) (14.038)

LUCRO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO ...................... 126.471 143.739 126.471 143.739 

LUCRO LÍQUIDO POR
AÇÃO EM CIRCULAÇÃO
NO FIM DO EXERCÍCIO R$ 0,60 0,68

As notas  explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Controladora Consolidado

2005 2004 2005 2004

CIRCULANTE

Fornecedores...................... 112.006 88.435 121.347 110.402 

Financiamentos .................. 1.687 32.371 16.872 49.926 

Adiantamento de contratos

de exportação.................... 35.083 1.841 35.083 1.841 

Mútuos com empresas

ligadas .............................. 16.083 34.612 34.447 

Provisão para imposto de

renda e contribuição social 12.878 8.581 13.127 20.399 

Salários e encargos a pagar 30.705 26.077 35.971 31.235 

Impostos a recolher ............ 27.387 25.872 32.619 34.551 

Dividendos a pagar.............. 109.712 60.438 109.712 60.438 

Outras contas a pagar ........ 26.679 25.584 33.860 39.241 

356.137 285.282 433.203 382.480 

EXIGÍVELALONGO PRAZO

Financiamentos .................... 60.950 78.277 

Outras contas a pagar .......... 1.414 2 1.637 

1.414 60.952 79.914 

PARTICIPAÇÃO DOS

ACIONISTAS MINORITÁRIOS

NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DAS CONTROLADAS .... 3 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO........

Capital social ......................

• Acionistas no país.............. 191.979 191.979 191.979 191.979 

• Acionistas no exterior ........ 228.021 228.021 228.021 228.021 

420.000 420.000 420.000 420.000 

Reservas de capital ............ 13.554 13.554 13.554 13.554 

Reservas de lucros.............. 439.003 444.860 439.003 444.860 

872.557 878.414 872.557 878.414 

TOTAL .................................. 1.228.694 1.165.110 1.366.715 1.340.808 

Reservas de capital Reservas de lucros
Doações e Futuro

Capital subvenções para Incentivos Estabilidade aumento Lucros
social investimentos fiscais Legal de dividendos de capital acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2003 .............................................................................................. 420.000 10.929 2.626 37.692 317.267 16.103 804.617 
Dividendo conforme - RCA20.setembro.2004...................................................................... (24.934) (24.934)
Lucro líquido do exercício .................................................................................................... 143.739 143.739 
Apropriações do lucro líquido .............................................................................................. 7.187 91.544 (98.731)
Dividendo proposto (R$ 213,00 por lote de mil ações) .......................................................... (45.008) (45.008)
Em 31 de dezembro de 2004 .............................................................................................. 420.000 10.929 2.626 44.879 383.877 16.103 878.414 
Dividendo conforme - RCA15.Junho.2005 .......................................................................... (45.007) (45.007)
Lucro líquido do exercício .................................................................................................... 126.471 126.471 
Apropriações do lucro líquido .............................................................................................. 6.323 32.827 (39.150)
Dividendo proposto (R$ 413,25 por lote de mil ações) .......................................................... (87.321) (87.321)
Em 31 de dezembro de 2005 .............................................................................................. 420.000 10.929 2.626 51.202 371.697 16.103 872.557 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS  MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(Em milhares de reais)

A variação positiva de 8,3% deve-se, principalmente, ao seguinte: 

(I) crescimento do volume de vendas nos mercados interno e externo no

segmento voltado para a Indústria Automobilística; (II) aumento da

exportação e vendas no mercado interno de algumas linhas de vidros para

construção civil e (III) venda para grandes obras no mercado de lã de vidro

(Brasil e Argentina).

1.2.  Receitas e Despesas Financeiras Líquidas Consolidadas

Em 2005 a despesa financeira líquida consolidada correspondeu a R$

24.200 mil contra R$ 30.268 mil em 2004. 

1.3.  Outras Despesas Operacionais

Aredução foi decorrência da pouca perda extraordinária com produtos em

processo e estoque de produtos finais.

1.4.  Lucro Operacional Consolidado

A redução do lucro operacional da empresa, que em 2005 registrou o

montante de R$ 202.133 ante R$ 238.328 em 2004, correspondendo a

14,3% da receita operacional líquida consolidada  ante 18,3% em 2004 é

devido principalmente pelo impacto cambial afetando a rentabilidade dos

produtos exportados e a concorrência de produtos importados. 

1.5.  Lucro  Líquido Consolidado

O lucro líquido consolidado de 2005 atingiu R$ 126,5 milhões (R$ 143,7

milhões em 2004), correspondendo a 9,0% da receita operacional líquida

consolidada (11,0% em 2004) apresentando uma queda de 2,0 pontos

percentuais reflexo das dificuldades reportadas acima.

2. DESEMPENHO POR ÁREADE NEGÓCIO

As vendas de 2005, quando comparadas com o ano anterior,

apresentaram as seguintes variações nas quantidades vendidas:

Linhas de Produtos %

Vidro Oco ............................................................................ -2,8%

Vidro Plano.......................................................................... + 15,1%

Fibras.................................................................................. + 7,3%

Nas linhas de produtos da Divisão de Vidro Oco, tivemos uma queda das

vendas para o mercado externo nos produtos de mesa.

As vendas dos produtos da Divisão de Vidro Plano foram melhores que o

ano anterior graças ao desempenho da indústria automobilística e ao

aumento de exportações de produtos fabricados pela nova fábrica de

vidros float em Barra  Velha, estado de Santa Catarina.

A divisão de fibras apresentou uma boa evolução em suas vendas no

mercado interno. As fibras para isolação aumentaram seus volumes no

Brasil e no mercado Argentino decorrente da melhora da atividade de

construção civil.

3. INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS

Durante o ano de 2005, foram efetuados investimentos que atingiram R$

127,2 milhões, correspondendo a uma queda de 27,1% em relação ao

número do ano anterior, quando o valor foi de R$ 174,4 milhões.

Divisão R$ milhões

Vidro Oco ............................................................................ 65,2

Vidro Plano.......................................................................... 49,2

Fibras de Vidro .................................................................... 12,8

Total .................................................................................. 127,2

Os investimentos mais significativos foram os seguintes:

• Reforma de fornos da divisão de vidro oco;

• Término do projeto de construção de um novo forno para fabricação do

Float  em  Barra Velha - SC;

• Modernização da linha de vidros temperados da filial de Mauá, estado de

São Paulo.

4. RECURSOS HUMANOS

A controladora e suas controladas apresentaram o seguinte quadro de

efetivos:

em  31/12/2005 .................................................................. 4.155

em  31/12/2004 .................................................................. 4.111

A política de remuneração e de benefícios manteve-se em linha com os

anos anteriores. Além dos principais benefícios, houve a manutenção do

Plano de Previdência Privada e do Plano de Participação nos Lucros e

Resultados.

5.  DESTINAÇÃO DOS LUCROS

O Lucro Líquido do Exercício foi assim destinado:

• Reserva Legal: .................................................... R$ 6.323.554,10

• Dividendos  propostos pela Administração: .......... R$ 87.320.655,23

• Reserva para  Estabilidade de Dividendos: .......... R$ 32.826.872,86

6.  DIVIDENDOS

O Conselho de Administração, em 21 de março de 2006, deliberou, “ad

referendum” dos acionistas em Assembléia Geral Ordinária, a distribuição

de R$ 87.320.655,23 de dividendos, correspondendo a R$ 413,25 por lote

de mil ações, a serem pagos a partir de 28 de abril de 2006. 

Após a reserva legal e a distribuição dos dividendos, o saldo

remanescente do Lucro Líquido, nos termos do referido artigo 20, foi

destinado à constituição da “Reserva para Estabilidade de Dividendos”

que tem por finalidade manter a estabilidade da distribuição dos

dividendos da Companhia.

7.  MENSAGEM FINAL E AGRADECIMENTOS DAADMINISTRAÇÃO

Agradecemos aos nossos funcionários, clientes e fornecedores pela

colaboração, dedicação e empenho demonstrados durante o ano.
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Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP

CNPJ/MF nº 43.776.517/0001-80 - Companhia Aberta
http://www.sabesp.com.br

SECRETARIA DE ENERGIA,
RECURSOS HÍDRICOS E

SANEAMENTO

...continuação da página anterior

(a) Banco do Brasil
Em março de 1994, foi realizado o refinanciamento dos contratos de empréstimo existentes com a Caixa
Econômica Federal, a qual cedeu os direitos creditórios para o Governo Federal, tendo o Banco do Brasil
como agente financeiro. Nos termos do contrato firmado com a União, os pagamentos são realizados pelo
Sistema Price, indexados mensalmente pela variação da UPR - Unidade Padrão de Referência, igual
à TR - Taxa de Referência emitida pelo Governo, acrescidos de juros de 8,5% a.a.. Os juros e o principal
são pagos mensalmente com vencimento final em 2014. A garantia para esse financiamento é dada pelo
Governo do Estado de São Paulo, por meio de suas receitas e por receitas próprias da Companhia.

(b) Debêntures
(i) 4ª Emissão

Em 1º de abril de 2001 foram emitidas 30.000 debêntures nominativas, do tipo escritural e não
conversíveis em ações, em série única sem repactuação, ao valor nominal unitário de R$ 10, perfazendo
o total de R$ 300.000. A colocação total das debêntures no mercado ocorreu através de leilão realizado
em 8 de junho de 2001.
A amortização será em 12 parcelas trimestrais, tendo início em 15 de março de 2004, com prazo final
para resgate estipulado para 15 de dezembro de 2006.
As debêntures fazem jus a uma remuneração com base na taxa média dos Depósitos Interfinanceiros
- DI de um dia, calculada e divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos, acrescida de “spread” de 1,20% a.a.. A remuneração é paga trimestralmente, sendo que o
primeiro pagamento ocorreu em 15 de junho de 2001.
Os recursos captados foram destinados à liquidação de dívidas vincendas no ano da captação.
No exercício de 2005, foram provisionados juros no valor de R$ 30.020 (2004 - R$ 42.472). O saldo
remanescente, no valor de R$ 775, encontra-se registrado sob a rubrica “Empréstimos e Financiamentos”
no passivo circulante.

(ii) 5ª Emissão
Em 1º de abril de 2002 foi realizada a 5ª emissão de debêntures simples, escriturais, nominativas,
não conversíveis em ações, sem preferência, sem garantia e com repactuação, ao valor nominal de
R$ 10. A 2ª Série tem o valor alterado mensalmente, em função de sua característica, de acordo com
a escritura de emissão.
Os recursos obtidos foram destinados à liquidação de dívidas durante o exercício de 2002.
Foram emitidas 40.000 debêntures, distribuídas em duas séries, conforme abaixo:

1ª Série 2ª Série
Data da colocação 16/05/2002 16/05/2002
Quantidade 31.372 8.628
Valor nominal emissão R$ 313.720 R$ 86.280
Remuneração original CDI + 1,85% a.a. IGP-M + 13,25% a.a.
Forma de pagamento Trimestral, com exceção da Anual, com exceção da última
de remuneração última parcela em 01/03/2007 parcela em 01/03/2007

3 parcelas em 01/04/2005, 3 parcelas em 01/04/2005,
Amortização 01/04/2006 e 01/03/2007 01/04/2006 e 01/03/2007

Em abril de 2005 ocorreu a última repactuação das remunerações das duas séries, alterando-se a
taxa da 1ª Série de CDI + 2% a.a. para CDI + 1,1% a.a. e da 2ª Série de IGPM + 12,7% a.a. para
IGPM + 10,65% a.a., vigentes até o final dos contratos.
No exercício de 2005 foram provisionados juros no valor de R$ 45.015 (2004 - R$ 54.376) referentes
à 1ª Série, pagos trimestralmente e R$ 11.584 (2004 - R$ 16.641) referentes à 2ª Série, pagos
anualmente. O saldo remanescente no valor de R$ 9.443 (2004 - R$ 13.893) da 1ª Série e R$ 7.032
(2004 - R$ 12.328) da 2ª Série, encontram-se registrados sob a rubrica “Empréstimos e Financiamentos”,
no passivo circulante.

(iii) 6ª Emissão
Em 17 de setembro de 2004, a Companhia registrou junto à CVM programa de valores mobiliários
por meio do qual será capaz de oferecer títulos de dívida, inclusive debêntures não conversíveis e
“commercial papers”, até um valor total de R$ 1.500.000. Como parte desse programa, a Companhia
emitiu, em 1º de setembro de 2004, 600.000 debêntures, distribuídas em três séries, sem repactuação,
ao valor nominal de R$ 1, perfazendo um total de R$ 600.000. A data da liquidação financeira da
operação foi 21 de setembro de 2004, para 1ª Série e 22 de setembro de 2004 para as 2ª e 3ª Séries.
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

Pagamento
Quantidade Atualização Juros de Juros Amortização Vencimento

1ª Série 231.813 - CDI+
1,75% a.a. Semestral Parcela Única Set/2007

2ª Série 188.267 IGP-M 11% a.a. Anual Parcela Única Set/2009
3ª Série 179.920 IGP-M 11% a.a. Anual Parcela Única Set/2010

O valor captado foi utilizado na quitação final da 3ª Emissão de debêntures e das notas promissórias
emitidas em junho de 2004, no valor de R$ 130.000.
No exercício de 2005 foram provisionados juros no valor de R$ 46.481 (2004- R$ 13.484) referentes
à 1ª Série, pagos semestralmente; R$ 21.420 (2004 - R$ 6.757) referentes à 2ª Série e R$ 20.470
(2004 - R$ 6.457) referentes à 3ª Série, que serão pagos anualmente, os saldos remanescentes a
serem pagos no valor de R$ 14.837 (2004 - R$ 13.484) da 1ª Série; R$ 6.757 (2004 - R$ 6.757) da
2ª Série e R$ 6.458 (2004 - R$ 6.457) da 3ª Série, encontram-se registrados sob a rubrica “Empréstimos
e Financiamentos”, no passivo circulante.

(iv) 7ª Emissão de Debêntures
Dentro do programa registrado junto à CVM em 17 de setembro de 2004, a Companhia emitiu em 1º
de março de 2005, 300.000 debêntures distribuídas em duas séries, sem repactuação, ao valor nominal
de R$ 1, perfazendo um total de R$ 300.000. A data da liquidação financeira da operação foi 14 de
março de 2005.
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

Pagamento
Quantidade Atualização Juros de Juros Amortização Vencimento

1ª série 200.000 - CDI+
1,5% a.a. Semestral Parcela Única Mar/2009

2ª série 100.000 IGP-M 10,80% a.a. Anual Parcela Única Mar/2010

O valor captado destinou-se à liquidação de parcelas da 4ª e 5ª emissões de debêntures e para
pagamento de outras parcelas de empréstimos.
No exercício de 2005 foram provisionados juros no valor de R$ 33.378 referente à 1ª Série, pagos
semestralmente, e R$ 9.013 referente à 2ª Série, que serão pagos anualmente a partir de março de
2006. O valor referente à 2ª Série, mais o saldo remanescente de R$ 12.631 referente à 1ª Série,
encontra-se registrado sob a rubrica “Empréstimos e Financiamentos” no passivo circulante.

(v) 8ª Emissão de debêntures
Dando encerramento ao programa registrado na CVM em 17 de setembro de 2004, a Companhia
emitiu, em 1º de junho de 2005, 700.000 debêntures, utilizando a opção de aumento da quantidade
de debêntures permitida em até 20%, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 14 da inscrição
CVM nº 400/03, distribuídas em duas séries, sem repactuação, ao valor nominal de R$ 1, perfazendo
um total de R$ 700.000. A data da liquidação financeira da operação foi 24 de junho de 2005.
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

Pagamento
Quantidade Atualização Juros de Juros Amortização Vencimento

1ª série 350.000 - CDI+
1,5% a.a. Semestral Parcela Única Jun/2009

2ª série 350.000 IGP-M 10,75% a.a. Anual Parcela Única Jun/2011

O valor captado destinou-se à liquidação do contrato de Euro Bônus (nota 9 (e) (i)).
No exercício de 2005 foram provisionados juros no valor de R$ 41.028 referente à 1ª Série, pagos
semestralmente, e R$ 21.420 referente à 2ª Série, que serão pagos anualmente a partir de junho de
2006. O valor referente à 2ª Série, mais o saldo remanescente de R$ 5.341 referente à 1ª Série,
encontra-se registrado sob a rubrica “Empréstimos e Financiamentos” no passivo circulante.
“Covenants” financeiros das 6ª.,7ª e 8ª emissão de debêntures:
• Liquidez corrente ajustada maior que 1,0; ativo circulante dividido pelo passivo circulante, excluída

do passivo circulante a parcela registrada no curto prazo das dívidas de longo prazo contraídas
pela Companhia.

• EBITDA/Despesas Financeiras igual ou superior a 1,5.
• A falta de cumprimento dessas obrigações, somente ficará caracterizada quando verificada nas

suas demonstrações financeiras trimestrais, por no mínimo dois trimestres consecutivos, ou ainda
por dois trimestres não consecutivos dentro de um período de doze meses.

(c) Caixa Econômica Federal
Programa Pró-Saneamento
(i) Modalidade água e esgoto

Foram firmados diversos contratos entre 1996 e 2004, pelo programa Pró-Saneamento, com a finalidade
de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, envolvendo

diversos municípios do Estado de São Paulo e a Capital. A garantia para esses contratos é a arrecadação
proveniente do pagamento das tarifas diárias de água e esgoto, até o valor total da dívida.
Os prazos de amortização previstos nos contratos são de 120 a 180 meses, a partir do início da fase
de retorno.
O saldo em 31 de dezembro de 2005 é de R$ 482.984 (2004 - R$ 480.389), sendo o valor a utilizar
desses contratos, de R$ 462.875.
Os encargos contratuais são os seguintes:

Contrato assinado em: 1996 1997 1998 a 2004
Taxas de juros 9,5% a.a. 6,5% a 8,0% a.a. 6,5% a 8,0% a.a.

Na fase de carência:
Taxa de risco 1,0% sobre o valor 1,0% sobre o valor 0,6% a.a. ou 2% a.a.

desembolsado desembolsado sobre o saldo devedor
Taxa de administração 0,12% a.m. sobre o 2,0% a.a. sobre o 1,0% a.a. sobre o

valor do contrato  valor desembolsado  valor desembolsado
ou 2% a.a. sobre o
saldo devedor para

os contratos assinados
entre 2003 e 2004

Na fase de retorno:
Taxa de administração Diferença entre o 1,0% a.a. sobre 1,0% a.a. sobre

cálculo da prestação o saldo devedor o saldo devedor
e a taxa de 10,5%
a.a. menos a taxa

de 9,5% a.a.

(ii) Modalidade Pró-Sanear
Em 1997 e 1998 foram firmados contratos pelo programa Pró-Sanear para a execução de melhorias
dos serviços de água e esgoto, com participação comunitária, em diversos municípios da Região
Metropolitana de São Paulo. A garantia para esses contratos é a arrecadação proveniente do pagamento
das tarifas de água e esgoto, até o valor total da dívida. O prazo de amortização previsto é de 180
meses a partir do início da fase de retorno. O saldo em 31 de dezembro de 2005 é de R$ 19.873
(2004 - R$ 17.591), sendo o montante a utilizar desses contratos, relativo a obras que já estão em
andamento, de R$ 24.287.

Encargos financeiros previstos:
Taxa de juros - 5,0% a.a.
Taxa de administração (fase de carência) - 2,0% a.a. sobre o saldo devedor
Taxa de administração (fase de amortização) - 1,0% a.a. sobre o saldo devedor
Taxa de risco (fase de carência) - 1,0% sobre o desembolso

Compromissos financeiros - “Covenants”:
• Através do Acordo de Melhoria de Desempenho, são estabelecidas metas para indicadores financeiros

(margem operacional, margem de despesa com pessoal e índice de evasão de receitas) e operacionais
que, com base nos 2 últimos anos, são projetados semestralmente para os 2 anos seguintes.

(d) BNDES
Contrato 01.2.619.3.1 - Firmado em agosto de 2002, no valor total de até R$ 60.000, com a finalidade
de financiar parte da contrapartida da Companhia na execução do Projeto de Despoluição do Rio
Tietê - Etapa II, objeto do contrato de empréstimo nº 1212/OC - BR, firmado com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID. O contrato encontra-se em fase de execução das obras, sendo o total
desembolsado no ano de 2005 de R$ 8.093, e o saldo devedor em 31 de dezembro de 2005 no valor
de R$ 52.735 (2004 - R$ 44.446).
Contrato de Repasse 10/669.748-6, no valor total de R$ 180.000, distribuídos, entre os agentes nas seguintes
proporções:

Agente Valor
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. 60.000
Banco BBA Creditanstalt S.A. 51.000
Banco Alfa de Investimento S.A. 39.000
Banco Itaú S.A. 30.000
Total 180.000

O contrato encontra-se em fase de execução das obras, sendo o total desembolsado em 2005 de
R$ 24.280. Em 31 de dezembro de 2005 o saldo devedor era de R$ 158.322 (R$ 133.340 em 2004).
Os recursos são repassados do BNDES aos agentes e destes para a Companhia. O contrato de
repasse tem a mesma finalidade que o contrato entre o BNDES e a Companhia, e os encargos e
amortizações são iguais para ambos, sendo:
Juros - Compostos pela TJLP limitada a 6% a.a., acrescida de “spread” de 3% a.a., a serem pagos
trimestralmente, durante o período de carência, e mensalmente na fase de retorno.
A parcela da TJLP que exceder a 6% a.a. será incorporada ao saldo devedor.
A amortização dos contratos foi iniciada em setembro de 2005 com pagamento mensal e término
previsto para fevereiro de 2013.
A garantia para os contratos é a vinculação de parte da receita proveniente da prestação de serviços
de água e esgoto.
Compromissos financeiros - “Covenants”:
• Liquidez corrente ajustada: maior que 1,0;
• EBITDA / ROL: igual ou superior a 38%;
• Ligações totais (água e esgoto) / funcionários próprios: igual ou superior a 520;
• EBITDA / Serviço da Dívida: igual ou superior a 1,5;
• PL / Exigível Total: igual ou superior a 0,8.

(e) Eurobônus
(i) Foi concretizada no mês de julho de 1997 uma operação de crédito externo, atuando como líder

o “UBS - Securities LLC” e como co-líderes o “Deutsche Morgan Grenfell” e o “BB Securities” no
valor de US$ 275.000 mil, com taxa de juros de 10% a.a.. Em 28 de julho de 2005, a Companhia
liquidou o total do contrato com os recursos obtidos através da 8ª Emissão de debêntures.

(ii) Em junho de 2003 foi realizada uma emissão de eurobônus no mercado externo, no valor de
US$ 225.000 mil, tendo como líder o “The Bank of New York” e agente principal de pagamento o
“The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd”, com taxa de juros de 12% a.a., pagos semestralmente e
vencimento final em junho de 2008. Estes recursos foram utilizados para a quitação final da emissão
de eurobônus de US$ 200.000 mil vencida em julho de 2003.
Compromissos financeiros - “Covenants” (Em moeda de poder aquisitivo constante)
• Limitar a incorrência em novas dívidas quando a relação entre a dívida e a capitalização

ajustada (*) for maior do que 0,42;
• A cobertura de juros não pode ser menor que 2,5 (EBITDA ajustado (**)/despesas financeiras);
• Empréstimos ao controlador limitado ao valor do respectivo contas a receber.

(*) Capitalização ajustada exclui do Patrimônio Líquido as contas a receber atrasadas, tanto
do Governo do Estado de São Paulo como dos serviços autônomos de água por atacado
da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP.

(**) EBITDA ajustado é calculado com a exclusão das vendas não recebidas de água e serviços
de esgoto para o Governo do Estado de São Paulo e das vendas não recebidas de água
no atacado para os serviços autônomos da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP
(informação não contábil).

(f) BID
Contrato 229 - Firmado em junho de 1987, no valor de US$ 163 milhões, destinado à execução do
programa de esgoto na Região Metropolitana de São Paulo. O período de amortização teve início em
janeiro de 1994, em parcelas semestrais e taxa de juros de 7,7% a.a., com vencimento final em julho
de 2007. Foi assinado, em junho de 1987, um contrato de garantia entre a República Federativa do
Brasil e o BID, garantindo a provisão de fundos para o cumprimento das obrigações previstas no
contrato de financiamento. O saldo deste contrato em 31 de dezembro de 2005 era de US$ 26.082
mil, R$ 61.051 (2004 - R$ 109.421).
Contrato 713 - Firmado em dezembro de 1992, no valor de US$ 400 milhões, destinado à execução
de Projeto de Despoluição do Rio Tietê - Etapa I. O período de amortização teve início em junho de
1999, em parcelas semestrais, cuja taxa anual de juros é variável de acordo com os custos dos
empréstimos tomados pelo banco semestralmente e com vencimento final em dezembro de 2017. Foi
assinado, em dezembro de 1992, contrato de garantia entre a República Federativa do Brasil e o BID,
garantindo a provisão de fundos para o cumprimento das obrigações previstas no contrato de
financiamento. O saldo deste contrato em 31 de dezembro de 2005 era de US$ 253.714 mil, R$
593.868 (2004 - R$ 782.609).
Contrato 896 - Firmado em dezembro de 1992, no valor de US$ 50 milhões, destinado também ao
Projeto de Despoluição do Rio Tietê - Etapa I. O período de amortização teve início em junho de
1999, em parcelas semestrais, cuja taxa de juros é de 3% a.a., com vencimento final em dezembro
de 2016. Foi assinado, em dezembro de 1992, contrato de garantia entre a República Federativa do
Brasil e o BID, garantindo a provisão de fundos para o cumprimento das obrigações previstas no
contrato de financiamento. O saldo deste contrato em 31 de dezembro de 2005, era de US$ 30.556
mil, R$ 71.521 (2004 - R$ 88.480).
Contrato 1.212 - Firmado em julho de 2000, no valor de US$ 200 milhões, destinado à execução do

2005, através de Instrumento Particular de Permuta de Participações
Societária, a Corretora permutou 520 ações que estavam em tesouraria, no
montante de R$ 1.300, com o antigo acionista da Planner DC Corretora de
Mercadorias S.A. para aquisição de 43.758 ações ordinárias daquela
sociedade. As Assembléias Gerais Extraordinárias, realizadas em 30 de
setembro de 2005, deliberaram pelo aumento de capital social, no montante
de R$ 9.515, através de reservas de capital e de lucros, e pela absorção de
prejuízos acumulados pelos acionistas, no montante de R$ 2.405, através
da compensação de valores a receber destes com a Corretora. Aos acionistas
é garantido o dividendo mínimo obrigatório de 5% do lucro líquido. No exercício
de 2005, foram pagos aos acionistas juros sobre o capital próprio no montante
de R$ 250. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2004, foram
pagos aos acionistas juros sobre o capital próprio no montante de R$ 100.
10. Transações com Partes Relacionadas - Estão representadas por:

2005 2004
Ativo Receita Ativo Receita

(passivo) (despesa) (passivo) (despesa)
Devedores por compra
de valores e bens ..................... - - 504 -

Devedores diversos - país:
Planner Sociedade de Crédito
ao Microempreendedor S.A. .... 2 - 18 -

Planner Trustee DTVM Ltda. ..... - - 338 -
Planner DC Corretora de
Mercadorias S.A. ..................... - - 793 -

Outras obrigações - diversas
Planner Trustee DTVM Ltda. ..... (92) - - -

Outras receitas operacionais -
Receita com variação monetária - 33 - 92

Outras despesas administrativas
Planner Trustee DTVM Ltda. ..... - (76) - (456)

continuação

11. Outras Despesas Administrativas 2º Semestre Exercício
2005 2005 2004

Consultoria e assessoria ....................... (1) 2.996 6.193 8.380
Serviços técnicos especializados .......... 719 1.231 1.254
Comunicações ....................................... 701 1.108 691
Aluguel de título patrimonial da BM&F ... - 76 456
Aluguéis ................................................. 317 583 378
Processamento de dados ...................... 226 335 295
Outras .................................................... 1.648 3.148 2.656
Total ........................................................ 6.607 12.674 14.110
(1) Substancialmente representada por comissões repassadas na
intermediação de operações efetuadas com títulos e valores mobiliários.
12. Outras Receitas Operacionais 2º Semestre Exercício

2005 2005 2004
Reversão de despesas com
aquisição de clientes ............................ (1) - - 1.576

Carteira de agente fiduciário .................. (2) - 2.170 -
Incentivos BOVESPA .............................. 172 356 292
Ressarcimento de despesas .................. - - 130
Atualização de fundo de
investimento - BM&F ............................ 97 97 -

Variações monetárias ............................. 10 33 92
Outras .................................................... 32 43 293
Total ........................................................ 311 2.699 2.383
(1) Refere-se à reversão dos valores desembolsados pela aquisição da
carteira de clientes da DC Corretora, registrados indevidamente em “Outras
despesas administrativas” no primeiro semestre de 2004 e transferidos para
o ativo diferido no segundo semestre, considerando a expectativa de geração
de resultados futuros dessa carteira. (2) Refere-se à receita apurada na
venda da carteira de contratos de longo prazo de agente fiduciário para
parte relacionada em 30 de junho de 2005. 13. Imposto de Renda e

Contribuição Social - A demonstração do cálculo do imposto de renda e
da contribuição social está assim representada:
Resultado antes do imposto de renda 2005 2004
e da contribuição social .................................................. (767) (2.526)

Imposto de renda e contribuição social às alíquotas de
15% e 9% (25% e 9% em 2004), respectivamente ........ 184 859

Efeito das adições e exclusões no resultado do exercício:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .............. (103) (154)
Prejuízo na venda de títulos patrimoniais ....................... (78) (88)
Outras ............................................................................ (44) 93
Compensação de 30% de prejuízos anteriores ............. 12 -

Crédito tributário não constituído ..................................... - (710)
Despesa de imposto de renda e contribuição social ....... (29) -
A Corretora possui créditos tributários sobre prejuízos fiscais, bases negativas
e sobre adições indedutíveis temporariamente, não registrados, em virtude
de não atender a todas as exigências da Resolução CMN nº 3.059/02, no
montante aproximado de R$ 2.356 (R$ 2.408 em 2004). 14.
Responsabilidades - a) Em 31 de dezembro de 2005, os valores em contas
de compensação, que registram as responsabilidades pela intermediação
em transações por conta própria e de clientes nos mercados de “swap”,
opções, termos e futuros, montam a R$ 2.291.222 (R$ 2.826.810 em 2004).
b) A Corretora é responsável pela administração de recursos de terceiros,
clubes e fundos de investimentos, cujos patrimônios líquidos, em 31 de
dezembro de 2005, montam a R$ 86.080 (R$ 10.738 em 2004). c) Em 31
de dezembro de 2005, a Corretora está envolvida em processo de natureza
cível em montante estimado de aproximadamente R$ 520, em que seus
assessores jurídicos externos indicam possibilidade de êxito para a Corretora.
Com base nessa opinião, a Administração não registrou provisão para fazer
face ao desfecho do referido processo.

Aos Acionistas e Administradores da
Planner Corretora de Valores S.A. - São Paulo - SP
1. Examinamos os balanços patrimoniais da Planner Corretora de Valores
S.A., levantados em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens
e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas
datas e ao semestre findo em 31 de dezembro de 2005, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos
exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a
relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de
controles internos da Corretora; (b) a constatação, com base em testes,
das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações
contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas
contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Corretora,
bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no
parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Planner Corretora de Valores S.A.

em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, o resultado de suas operações, as
mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus
recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas e ao
semestre findo em 31 de dezembro de 2005, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2006
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Francisco A. M. Sant’Anna
Contador - CRC nº 1 SP 120424/O-8

A DIRETORIA
REINALDO DANTAS - CRC nº 1SP 110.330/O-6

Associação Amigos do Projeto Guri - Organização Social de Cultura
C.N.P.J. 01.891.025/0001-95

Contrato de Gestão 02/2004 – Entidade Pública Gerenciada: Projeto Guri – Contratante: Secretaria de Estado da Cultura
Relatório de Prestação de Contas do Exercício de 2005

Item Número Metas Metas Percentuais
absoluto realizadas contratadas alcançados

Atendimento 4.290 3.806 75 à 100% 89%
Capacitação 144 156 100% 108,33%
2 - Pólos mantidos com recursos do Contrato de Gestão
Item Número Metas Metas Percentuais

absoluto realizadas contratadas alcançados
Atendimento 19.918 18.395 75 à 100% 92%
Capacitação 587 644 100% 109,71%
3 - Pólos em parceria com a FEBEM
Item Número Metas Metas Percentuais

absoluto realizadas contratadas alcançados
Atendimento 1.658 1.620 50 à 100% 98%
Capacitação 171 174 100% 101,75%
Supervisões realizadas:
Indicador Número

(pólos) Metas Metas Percentuais
absoluto contratadas realizadas alcançados

Supervisão, por
meio de visitas
periódicas, do
desenvolvi-
mento das
atividades de
cada pólo 202 100% 100% 100%
II - Produção de eventos
Indicador Metas Metas Percentuais

Contratadas realizadas alcançados
Número de eventos de
pequeno porte, com a
apresentação de corais e/ou
cameratas de violão e
cavaquinhos (mínimo de
40 crianças e adolescentes
participantes) 275 926 336,73%
Número de eventos de
médio porte, com apre-
sentação de orquestras,
corais e/ou cameratas de
violão e cavaquinhos, ou
cameratas de cordas, ou
cameratas de sopros (mínimo
100 crianças e adolescentes
participantes) 10 63 630,00%
Número de eventos de
grande porte, com a apre-
sentação da orquestra
completa, de corais e/ou
cameratas de violão e cava-
quinhos (mínimo de 200
crianças e adolescentes
participantes) 5 6 120,00%
III - Organização Administrativa
Indicador Metas Metas

contratadas realizadas
Implantação e operacionalização
dos sistemas 100% 95%
IV - Finanças
IV.a. Captação de recursos próprios
Indicador Metas Metas

contratadas realizadas
Receitas próprias para manutenção dos R$ R$
pólos mantidos por recursos próprios 1.500.000,00  1.796.248,68
IV.b. Equilíbrio financeiro
Indicador Metas Metas

contratadas realizadas
Índice de liquidez seca (ativo circulante/ Igual ou maior 1,5958
passivo circulante) que 1 ao final

do ano
Receitas Totais / Despesas Totais Igual ou maior 1,4923

que 1 ao final
do ano

Despesas com funcionários da área meio/ Menor que 0,3 0,1264
despesas com funcionários da área fim

V - Qualidade dos serviços prestados
Indicador % do Satisfação

Metas Metas cumprimento  da meta (71
contratadas realizadas da meta à 100%)

Índice de satis-
fação com os ser-
viços prestados 75% 99% 132% da Meta Total
Percentual de
alunos que sabem
ler partitura ou
outras simbolo-
gias musicais 100% 97% 97% da Meta Total
Percentual dos
alunos que
saibam cantar
ou tocar instru-
mento musical
com proficiência 70% 63% 90% da Meta Total
Percentual de
alunos que
tenham mantido
ou melhorado o
desempenho
escolar 75% 58% 77,33% da Meta Total
Percentual de
alunos que apre-
sentaram melhoria
de convívio social 75% 97% 129,33% da Meta Total
VI - Expansão
Indicador Metas Metas Percentuais

contratadas realizadas  alcançados
Número de pólos criados 60 23 38,33%
Número de vagas criadas 6000 3.945 65,75%
Percentual de preenchimento
das vagas ofertadas por curso 75 à 100% 3.945 65,75%
OBS.: meta não atingida em virtude dos recursos terem sido repassados
somente em 14/12/2005. Desta forma, somente no 1º trimestre de 2006 a
meta será alcançada em sua totalidade.
VII - Critério de Avaliação geral do atingimento das metas do contrato
de gestão
Satisfação total da meta - realização de 95%

Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
Exercício 2005

Documento Data Vigência Valor - R$
Contrato de Gestão nº 02/2004 26/11/2004 26/11/2007 34.951.154,00
Aditamento nº 1 24/11/2005 31/12/2007 58.598.277,75

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos
Origem dos Valores Valores
Recursos (1) Previstos Doc. de Repassados

– R$ Crédito nº Data  – R$
Estadual 10/12/2004 2004NE00505 30/12/2004 730.199,00

 R$730.199,00
Estadual 10/1/2005 2005NE00005 1/3/2005 1.588.670,00

R$2.280.238,00 2005NE00008 1/3/2005 691.568,00
Estadual 10/03/2005

R$2.280.238,75 2005NE00114 30/3/2005 2.280.238,75
Estadual 10/06/2005

R$2.280.238,75 2005NE00152 29/6/2005 2.280.238,75
Estadual 10/09/2005

R$2.280.238,75 2005NE00152 21/9/2005 910.365,50
2005NE00337 21/9/2005 1.369.873,25

Estadual 08/12/2005
R$5.363.016,75 2005NE00436 14/12/2005 5.363.016,75

15.214.170,00
Receitas com Aplicações Financeiras dos

Repasses Públicos 534.895,46
Total 15.749.065,46

Recursos próprios aplicados pela Organização Social 2.045.313,64
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do Contrato de Gestão
Categoria ou Período de Origem do Valor
Finalidade da Despesa Realização Recurso (2) Aplicado - R$
1. Recursos Humanos
1.1. CLT + Encargos Mar/05 a Dez-05 Estadual 1.098.454,99
1.2. Cooperativa +
Prestadores Serviços
PF + Encargos Dez/04 a Dez/05 Estadual 3.321.815,75

2. Consultorias /
Assessorias /
Prestação Serv. PJ Jan/05 a Dez/05 Estadual 823.779,70

3. Ajuda de Custo
Conselho Jan/05 a Dez/05 Estadual 6.800,00

4. Conservação e
Manut. imobilizado Jan/05 a Dez/05 Estadual 37.816,31

5. Conservação e
Manutenção -
Equipamentos de

Informática e Rede Jan/05 a Dez/05 Estadual 28.796,35

6. Material de
Escritório / Limpeza /
Consumo Jan/05 a Dez/05 Estadual 52.359,92

7. Serviços de Telefonia
(Fixa e Móvel) Jan/05 a Dez/05 Estadual 105.362,64

8. Instrumentos e
Acessórios Estadual
8.1. Aquisição Jan/05 a Dez/05 Estadual 3.693.002,76
8.2. Manut. (Luthieria) Jan/05 a Dez/05 Estadual 122.452,54
8.3. Reposição de
material (cordas,
palhetas, arcos, etc..) Jan/05 a Dez/05 Estadual 228.514,35

9. Equipamentos
Computacionais
(micros, impressoras,
fax, software,etc) Jan/05 a Dez/05 Estadual 127.839,74

10. Equipts. de Telefonia Jan/05 a Dez/05 Estadual 21.750,87
11. Moveis e Utensilios Jan/05 a Dez/05 Estadual 16.273,30
12. Comunicação Jan/05 a Dez/05 Estadual 137.700,25
13. Marketing/Eventos Jan/05 a Dez/05 Estadual 41.669,80
14. Diversos (Serviços
de correio, Xerox,
motoboy, bens
duraveis,etc) Jan/05 a Dez/05 Estadual 41.783,10

15. Despesas bancárias Jan/05 a Dez/06 Estadual 7.748,56
16. Despesas com CPMF Jan/05 a Dez/05 Estadual 82.692,04
17. Despesas com
transporte e estadias Jan/05 a Dez/05 Estadual 330.498,01

Total das Despesas 10.327.110,98
Recurso Público não Aplicado 5.421.954,48

Valor Devolvido ao Contratante –
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte 5.421.954,48
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios Captados
Categoria ou Finalidade Período de Origem do Valor
da Despesa Realização Recurso (2) Aplicado - R$

1. Recursos Humanos
1.1. CLT + Encargos Mar/05 a Dez-05 Próprio –
1.2. Cooperativa +
Prestadores Serviços
PF + Encargos Dez/04 a Dez/05 Próprio 1.341.292,25

2. Consultorias /
Assessorias /
Prestação Serv. PJ Jan/05 a Dez/05 Próprio 63.812,10

3. Ajuda de Custo
Conselho Jan/05 a Dez/05 Próprio –

4. Conservação e
Manut. Imobilizado Jan/05 a Dez/05 Próprio 8.803,04

5. Conservação e
Manutenção -
Equipamentos de
Informática e Rede Jan/05 a Dez/05 Próprio 3.638,92

6. Material de Escritório/
Limpeza / Consumo Jan/05 a Dez/05 Próprio 5.603,88

7. Serviços de Telefonia
(Fixa e Móvel) Jan/05 a Dez/05 Próprio 2.584,07

8. Instrum. e Acessórios Próprio
8.1. Aquisição Jan/05 a Dez/05 Próprio 293.520,60
8.2. Manutenção
(Luthieria) Jan/05 a Dez/05 Próprio 53.585,50

8.3. Reposição de
material (cordas,
palhetas, arcos, etc..) Jan/05 a Dez/05 Próprio 145.801,00

9. Equipamentos
Computacionais
(micros, impressoras,
fax, software,etc) Jan/05 a Dez/05 Próprio 1.980,00

10. Instalações e
Equipamentos Jan/05 a Dez/05 Próprio 11.044,43

11. Moveis e Utensilios Jan/05 a Dez/05 Próprio 4.663,16
12. Publicidade e
Propaganda Jan/05 a Dez/05 Próprio 4.571,23

13. Marketing/Eventos Jan/05 a Dez/05 Próprio 292.162,01
14. Diversos (Serviços
de correio, Xerox,
 motoboy, bens
duraveis,etc) Jan/05 a Dez/05 Próprio 20.149,02

15. Despesas bancárias Jan/05 a Dez/05 Próprio 7.634,79
16. Despesas com CPMF Jan/05 a Dez/05 Próprio 8.365,36
17. Despesas com
transporte e estadias Jan/05 a Dez/05 Próprio 135.466,19
Total das Despesas 2.404.677,55

Recurso Público não Aplicado –
Valor Devolvido ao Contratante 837,96

Valor para Aplicação po Exercicio 2004 2.147.367,86
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício seguinte 1.788.003,95
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Indicadores e Metas
I - Funcionamento dos pólos
Atendimento e capacitação de profissonais:
1 - Pólos mantidos pela captação de recursos próprios da OS

Data: São Paulo, 24 de março de 2006
Conselho de Administração:

Melanie Farkas - Presidente; Ana Maria Visconti; Ana Maria Wilheim; Célia
Rubinstein Eisembaum; Edna Matozinho de Pontes; Edson Piccinin;
Eva Terpeman Ocougne; Gabriel Withaker; Marcos Pádua Lima; Silvia
Maria Vilela Ribeiro; Yvonne Vainer

Diretoria:
Elizabeth Aparecida Lopes Parro; Nurimar Valsecchi; Odete Barbosa
Bueloni

Contador Responsável:
Jorge Luiz Pereira de Araújo - CRC 1SP 139.389/0-1

Categoria ou Período de Origem do Valor
Finalidade da Despesa Realização Recurso (2) Aplicado - R$



30 – São Paulo, 116 (57) Diário Oficial Empresarial sábado, 25 de março de 2006 sábado, 25 de março de 2006 Diário Oficial Empresarial São Paulo, 116 (57) – 71

continua...

Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP

CNPJ/MF nº 43.776.517/0001-80 - Companhia Aberta
http://www.sabesp.com.br

SECRETARIA DE ENERGIA,
RECURSOS HÍDRICOS E

SANEAMENTO

...continuação da página anterior

Projeto de Despoluição do Rio Tietê - Etapa II. O contrato encontra-se em fase de execução
das obras, sendo o total desembolsado no ano de 2005 - US$ 36.691 mil e o saldo a utilizar é
de US$ 74.901 mil.
O empréstimo será amortizado em parcelas semestrais, sendo a primeira em janeiro de 2006 e a
última em julho de 2025. Os juros estão sendo pagos semestralmente, sobre o saldo devedor diário,
à taxa anual determinada pelos custos dos empréstimos tomados pelo banco, durante o semestre
anterior, acrescidos de um “spread”, e serão variáveis para cada semestre. O saldo deste contrato
em 31 de dezembro de 2005 era de US$ 125.099 mil, R$ 292.820 (2004 - R$ 234.671).
Compromissos financeiros - “Covenants”
• Contrato 229 - A dívida de longo prazo não pode exceder a 1,5 vezes o valor do patrimônio líquido.
• Contratos 713, 896 e 1.212 - As tarifas devem: a) produzir uma receita suficiente para cobrir os gastos

de exploração do sistema, inclusive os relacionados com administração, operação, manutenção e
depreciação; b) proporcionar uma rentabilidade sobre o ativo imobilizado não inferior a 7%. Durante
a execução do projeto os saldos dos empréstimos contratados a curto prazo não deverão ser superiores
a 8,5% do seu patrimônio líquido.

(g) BIRD
Contrato 3.504 - Objetivando a transferência de recursos do contrato “mãe”, firmado entre o Estado
de São Paulo e o BIRD, em dezembro de 1992, destinado à execução do programa de saneamento
ambiental da Bacia de Guarapiranga, foi assinado um contrato de repasse entre o Estado de São
Paulo e a Companhia, em março de 1993. Foi assinado, em dezembro de 1992, contrato de garantia
entre a República Federativa do Brasil e o BIRD, garantindo a provisão de fundos para o cumprimento
das obrigações previstas no contrato de financiamento. O contrato está sendo amortizado, em parcelas
semestrais, desde outubro de 1997, com vencimento final em abril de 2007. A taxa de juros equivale
a 0,5% a.a. acima do custo de captação do BIRD. O saldo deste contrato em 31 de dezembro de
2005 era de US$ 6.439 mil, R$ 15.072 (2004 - R$ 31.200).

(h) Empréstimos sindicalizados
Deutsche Bank Luxembourg
Em outubro de 2000, foi firmado contrato de empréstimo tendo como agente pagador o Deutsche
Trust Bank Limited e “arranger” o Brazilian American Merchant Bank, no valor de US$ 100.000
mil, com a finalidade de refinanciamento de obrigações financeiras próprias. A amortização do
contrato ocorreu em 10 parcelas semestrais, compostas de principal e juros, calculados à taxa
de 11,125% a.a., com vencimento final em outubro de 2005, data em que foi realizado o pagamento
da última parcela.
Compromissos financeiros -” Covenants” (em moeda de poder aquisitivo constante)
• Liminar a incorrência em novas dívidas quando a relação entre a dívida e a capitalização ajustada (*)

for maior do que 0,42;
• A cobertura de juros não pode ser menor que 2,5 (EBITDA ajustado (**)/despesas financeiras)
• Empréstimos ao controlador limitado ao valor do respectivo contas a receber.

(*) Capitalização ajustada exclui do Patrimônio Líquido as contas a receber atrasadas, tanto do
Governo do Estado de São Paulo como dos serviços autônomos de água por atacado da Região
Metropolitana de São Paulo - RMSP.

(**) EBITDA ajustado é calculado com a exclusão das vendas não recebidas de água e serviços
de esgoto para o Governo do Estado de São Paulo e das vendas não recebidas de água no
atacado para os serviços autônomos da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP
(informação não contábil).

(i) Japan Bank For International Cooperation (“JBIC”)
A Companhia assinou, em 06 de agosto de 2004, o contrato de Financiamento com o JBIC - Japan
Bank For International Cooperation com garantia da União, no valor de 21,320 milhões de ienes
japoneses, equivalentes a aproximadamente R$ 422.840, destinado ao Programa de Recuperação
Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista, empreendimento no valor de 39,221 milhões
de ienes japoneses, equivalentes a aproximadamente R$ 777.870, sendo a contrapartida da Companhia
no valor de 17,901 milhões de ienes japoneses, equivalentes a aproximadamente R$ 355.030. O
prazo total do financiamento é de 25 anos, sendo 7 anos de carência e 18 anos de amortização, em
parcelas semestrais. Os juros serão pagos semestralmente a partir de 2006, sendo 2,5% a.a. para
rede de esgoto e 1,8% a.a. para instalações de tratamento de esgotos. Os desembolsos iniciaram-se
em janeiro de 2006.

(j) Compromissos financeiros “Covenants”
Todos os “Covenants” estão sendo atendidos e, conseqüentemente, os saldos dos empréstimos e
financiamentos estão devidamente classificados entre o curto e o longo prazo, em conformidade com os
contratos.

(k) Vencimentos contratuais dos empréstimos e financiamentos

2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011 em diante Total

Em moeda
nacional 632.849 675.299 317.027 1.085.952 653.816 741.483 981.847 5.088.273

Em moeda
estrangeira 126.164 106.180 597.290 70.632 70.632 70.632 534.418 1.575.948

Total Geral 759.013 781.479 914.317 1.156.584 724.448 812.115 1.516.265 6.664.221

10. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

(a) Saldos patrimoniais e de resultado

2005 2004
No ativo circulante (i)
Imposto de renda diferido 7.889 5.625
Contribuição social diferida 15.626 24.590

23.515 30.215
No realizável a longo prazo (ii)
Imposto de renda diferido 218.288 172.653
Contribuição social diferida 80.532 84.618

298.820 257.271
No passivo circulante (iii)
PASEP diferido 21.827 22.217
COFINS diferido 49.066 49.685

70.893 71.902
No exigível a longo prazo (iv)
Imposto de renda diferido 62.162 69.731
Contribuição social diferida 17.869 20.593
PASEP diferido 14.980 12.539
COFINS diferido 38.432 27.192

133.443 130.055
No resultado
Do exercício
Imposto de renda (271.387) (198.030)
Imposto de renda diferido 43.242 22.792

(228.145) (175.238)
Do exercício
Contribuição social (72.039) (52.579)
Contribuição social diferida (16.195) (14.020)

(88.234) (66.599)

(i) No ativo circulante
Calculado substancialmente com base em diferenças temporárias no montante de R$ 31.557 (2004-
R$ 22.501). A base negativa de contribuição social acumulada em 31 de dezembro de 2005, é de
R$ 142.061 (2004 - R$ 250.719), e sua realização deverá ocorrer até o final do exercício de 2006.

(ii) No realizável a longo prazo
Calculados substancialmente com base em diferenças temporárias no montante de R$ 873.152
(2004 - R$ 690.613) relativas ao imposto de renda e R$ 894.795 (2004 - R$ 705.969) relativas à
contribuição social.
A base negativa da contribuição social foi transferida para o curto prazo em 2005, em 31 de dezembro
de 2004 o saldo era de R$ 234.231.

(iii) Passivo circulante
Calculados substancialmente sobre o faturamento a órgãos públicos, sendo a tributação realizada no
momento do recebimento das faturas.

(iv) No exigível a longo prazo
- Imposto de renda e contribuição social

Calculados substancialmente com base em diferenças temporárias no montante de R$ 248.651
(2004 - R$ 278.923) relativas ao imposto de renda e R$ 198.545 (2004 - R$ 228.817) relativas a
contribuição social.

- PASEP e COFINS
Calculados substancialmente sobre o faturamento a órgãos públicos, sendo a tributação realizada
no momento do recebimento das faturas.

(b) Composição dos saldos de impostos e contribuições diferidos

No ativo circulante 2005 2004
Provisões para contingências 10.730 7.650
Base negativa da contribuição social 12.785 22.565

23.515 30.215
No realizável a longo prazo
Provisão para contingências 288.898 228.929
Base negativa da contribuição social - 21.081
Outras 9.922 7.261

298.820 257.271
Total do ativo diferido 322.335 287.486
No passivo circulante
PASEP diferido 21.827 22.217
COFINS diferido 49.066 49.685

70.893 71.902
No exigível a longo prazo
Lucro órgãos públicos 80.031 90.324
Receita órgãos públicos 53.412 39.731

133.443 130.055
Total do passivo diferido 204.336 201.957

(c) Conciliação da alíquota efetiva de imposto
Os valores registrados como despesas de imposto de renda e contribuição social nas demonstrações
financeiras estão conciliados com as alíquotas nominais previstas em lei, conforme demonstrado a seguir:

2005 2004
Lucro antes dos impostos 1.217.148 789.987
Alíquota nominal 34% 34%
Despesa à taxa nominal (413.830) (268.596)
Diferenças permanentes
Realização da reserva de reavaliação (30.413) (35.530)
Juros sobre capital próprio 118.393 51.998
Outras diferenças 9.471 10.291

Imposto de renda e contribuição social (316.379) (241.837)
Imposto de renda e contribuição social correntes (343.426) (250.609)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 27.047 8.772
Alíquota efetiva 26% 31%

11. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Circulante Longo prazo
2005 2004 2005 2004

Imposto de renda 2.040 21.162 - -
Contribuição social 2.536 7.080 - -
COFINS e PASEP 39.470 29.232 - -
PAES 39.401 36.311 256.114 272.338
INSS 17.320 15.531 - -
Outros 5.364 5.803 - -
Total 106.131 115.119 256.114 272.338

A Companhia solicitou o Pedido de Parcelamento Especial (PAES) em 15 de julho de 2003, conforme Lei
nº 10.684, de 30 de maio de 2003, incluindo nesse pedido os débitos relativos à COFINS e ao PASEP,
envolvidos em ação judicial contra a aplicação da Lei nº 9.718/98 e consolidou o saldo remanescente do
Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). O valor total incluído no PAES era de R$ 316.953, como segue:

Imposto  Principal Multa Juros Total
COFINS 132.499 13.250 50.994 196.743
PASEP 5.001 509 2.061 7.571
REFIS 112.639 - - 112.639
Total 250.139 13.759 53.055 316.953

O débito será pago em 120 meses. Depois de aderir ao Programa PAES, a Companhia pagou R$ 37.986
e R$ 34.894 nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004, respectivamente; foram
registradas despesas financeiras no valor de R$ 24.852 no exercício findo em 31 de dezembro de
2005 e R$ 28.128 em 2004. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2005 era de R$ 295.515. Os
ativos dados em garantia no Programa REFIS anterior, no montante de R$ 249.034, continuam a
garantir os valores do Programa PAES.

12. PLANO ASSISTENCIAL E DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
(a) Plano assistencial

Administrado pela Fundação Sabesp de Seguridade Social - SABESPREV é constituído por planos de
saúde optativos, de livre escolha, mantidos por contribuições da patrocinadora e dos participantes, que
no exercício foram as seguintes:
Da Companhia: 6,89% (2004 - 6,89%) em média da folha bruta de salários;
Dos participantes: 3,21%, sobre o salário base e gratificação, que corresponde à média de 2,19% da folha
bruta de salários.

(b) Benefícios previdenciários
Administrado pela Fundação Sabesp de Seguridade Social - SABESPREV, o plano de benefício definido
recebe contribuições mensais da seguinte forma: 2,10% da Companhia e 2,19% dos participantes. Objetivando
atender ao disposto na deliberação CVM nº 371, de 13 de dezembro de 2000, estão apresentados abaixo
os valores apurados dos benefícios de pensão e aposentadoria concedidos e a conceder, aos quais os
empregados farão jus após o tempo de serviço.
Em 31 de dezembro de 2005, com base em relatório independente, calculado pelo método de Unidade de
Crédito Projetada, a Companhia possuía um compromisso atuarial líquido de R$ 329.772 (R$ 328.605 em
2004) que representa a diferença entre o valor presente das obrigações da Companhia relativamente aos
participantes empregados, aposentados e pensionistas dos ativos garantidores, conforme demonstrado a
seguir:

(i) Conciliação dos ativos e passivos 2005 2004
Valor presente das obrigações atuariais (790.552) (760.015)
Valor justo dos ativos 678.185 584.702
Ganhos a serem reconhecidos em exercícios futuros (217.405) (153.292)
Passivo líquido (329.772) (328.605)
Parcela do passivo do serviço passado não contabilizado 53.214 106.429
Passivo líquido reconhecido no balanço (276.558) (222.176)

(ii) Despesas reconhecidas na demonstração do resultado 2005
Custo do serviço corrente 9.889
Custo dos juros 91.886
Rendimento esperado do ativo do plano (70.221)
Amortização (ganho)/perda (5.312)
Contribuição dos empregados (13.752)
Amortização do custo do serviço passado 53.215
Total 65.705

(iii) Movimentação do passivo líquido atuarial
Valor presente da obrigação atuarial líquida em 31 de dezembro de 2004 (222.176)
Custo do serviço corrente (9.889)
Custo dos juros (91.886)
Rendimento esperado do ativo do plano 70.221
Amortização (ganho) /perdas 5.312
Contribuição dos empregados 13.752
Amortização do custo do serviço passado (53.215)

(287.881)
Contribuições reais da Companhia no ano de 2005 11.323
Valor presente da obrigação atuarial líquida em dezembro de 2005 (276.558)

(iv) Evolução do valor justo dos ativos
Valor justo dos ativos do plano em 31 de dezembro de 2004 584.702
Rendimento real do valor justo dos ativos 98.667
Contribuições reais em 2005 25.076
Benefícios pagos em 2005 (30.260)
Valor justo dos ativos do plano em 31 de dezembro de 2005 678.185

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
CNPJ nº 00.806.535/0001-54

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à sua apreciação, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas bem como o parecer
dos auditores independentes, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005. Colocamo-nos à inteira disposição dos senhores acionistas para quaisquer informações complementares. São Paulo, 13 de fevereiro de 2006

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004 (Em milhares de reais)
ATIVO 2005 2004
Circulante ................................................................... 14.779 24.665
Disponibilidades .......................................................... 259 8
Aplicações interfinanceiras de liquidez ....................... 5.703 2.799
Aplicações no mercado aberto .................................. 2.601 999
Aplicações em depósitos interfinanceiros ................. 3.102 1.800

Títulos e valores mobiliários e instr. financ. derivativos 706 626
Carteira própria ......................................................... 92 62
Vinculados à prestação de garantias ........................ 614 564

Outros créditos ............................................................ 8.088 21.204
Rendas a receber ...................................................... 278 242
Negociação e intermediação de valores ................... 8.809 19.004
Diversos .................................................................... 496 1.958
Provisão para outros créditos de liq. duvidosa .......... (1.495) -

Outros valores e bens ................................................. 23 28
Despesas antecipadas .............................................. 23 28

Realizável a Longo Prazo ......................................... 173 587
Títulos e valores mobiliários e instr. financ. derivativos - 335
Carteira própria ......................................................... - 266
Vinculados à prestação de garantias ........................ - 69

Outros créditos ............................................................ 173 252
Rendas a receber ...................................................... - 18
Negociação e intermediação de valores ................... 156 1.311
Diversos .................................................................... 17 13
Provisão para outros créditos de liq. duvidosa .......... - (1.090)

Permanente ................................................................ 17.541 10.591
Investimentos .............................................................. 14.604 7.191
Participações em coligadas e controladas ................ 159 -
Títulos patrimoniais ................................................... 13.662 6.408
Outros investimentos ................................................. 783 783

Imobilizado de uso ...................................................... 498 305
Outras imobilizações de uso ..................................... 1.033 647
Depreciações acumuladas ........................................ (535) (342)

Diferido ........................................................................ 2.439 3.095
Gastos de organização e expansão .......................... 3.510 3.479
Amortizações acumuladas ........................................ (1.071) (384)

Total do Ativo ............................................................ 32.493 35.843
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO 2005 2004
Circulante ................................................................ 17.897 27.145
Depósitos ................................................................. 934 -
Outros depósitos .................................................... 934 -

Obrigações por empréstimos ................................... - 158
Empréstimos no país - outras instituições ............. - 158

Outras obrigações .................................................... 16.963 26.987
Fiscais e previdenciárias ........................................ 504 202
Negociação e intermediação de valores ................ 14.653 25.189
Diversas ................................................................. 1.806 1.596

Exigível a Longo Prazo .......................................... 17 196
Outras obrigações .................................................... 17 196
Diversas ................................................................. 17 196

Patrimônio Líquido ................................................ 14.579 8.502
Capital - De domiciliados no país ............................. 14.115 4.600
Reserva de capital ................................................... 2.211 8.046
Reserva de lucros .................................................... - 9
Ajuste ao valor de mercado - TVM e
instrumentos financeiros derivativos ...................... (63) 5

Prejuízos acumulados .............................................. (1.684) (2.858)
Ações em tesouraria ................................................ - (1.300)
Total do Passivo ..................................................... 32.493 35.843
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional - A Planner Corretora de Valores S.A. tem como
objetivo atuar no mercado de títulos e valores mobiliários em seu nome ou
por conta de terceiros. No contexto de uma reorganização societária, foi
realizada pela Corretora, no segundo semestre de 2005, a incorporação da
Planner DC Corretora de Mercadorias S.A. O balanço que serviu de base
para a incorporação apresentava a seguinte composição resumida, em 30
de setembro de 2005:
Ativo circulante ................. 847 Passivo circulante ..... 2.899
Disponibilidades ............. 5 Outras obrigações ... 2.899
Outros créditos ............... 842

Realizável a longo prazo .. 6 Exigível a longo prazo 4
Outros créditos ............... 6 Outras obrigações ... 4

Permanente ...................... 7.410 Patrimônio líquido ...... 5.360
Investimentos ................. 7.363
Imobilizado ..................... 47

Total do ativo .................... 8.263 Total do passivo ........ 8.263
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas
Contábeis - As demonstrações financeiras foram elaboradas com observância
das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e das normas e
instruções do Banco Central do Brasil - BACEN, observando-se as seguintes
principais práticas contábeis: a) Apuração do resultado - As receitas e
despesas são reconhecidas pelo regime de competência. Os rendimentos
e as despesas de natureza financeira são calculados com base no método
exponencial, observando-se o critério “pro rata” dia. b) Aplicações
interfinanceiras de liquidez - São apresentadas pelo valor de aplicação,
acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. c) Títulos
e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos - Os títulos
e valores mobiliários, classificados na categoria “títulos disponíveis para
venda”, são ajustados pelo valor de mercado e a diferença entre os valores
atualizados pela curva do papel e os valores de mercado é registrado em
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido. A apropriação dos
resultados gerados nas operações de trocas de indexadores (“swap”) está
sendo efetuada diariamente com base nos resultados líquidos por contrato,
os quais são avaliados a mercado. d) Provisão para créditos de liquidação
duvidosa - É constituída com base na expectativa de perdas na realização
de valores a receber de clientes pelas operações realizadas nos pregões
da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa de
Mercadorias & Futuros - BM&F. e) Investimentos - Os títulos patrimoniais
são demonstrados ao custo, ajustado pelas atualizações patrimoniais, sendo
o resultado das atualizações lançado na conta “Reserva de capital”. f)
Imobilizado de uso - É demonstrado pelo custo de aquisição, menos as
depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método linear
considerando as principais taxas anuais: 20% para equipamentos de
processamento de dados e 10% para outros bens de uso. g) Diferido - Está
representado por gastos de organização e pelo ágio pago aos antigos
acionistas da DC Corretora de Mercadorias S.A. (“DC Corretora”) pela
aquisição da carteira de clientes. A amortização é feita pelo método linear
com base nos prazos estimados de sua utilização, para os gastos de
organização, e pelo prazo de cinco anos, para o ágio pela aquisição da
carteira de clientes da DC Corretora. h) Imposto de renda e contribuição
social - São calculados de acordo com os critérios estabelecidos pela
legislação fiscal vigente. 3. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez -
Estão representadas, em sua totalidade, por Letras do Tesouro Nacional-
LTN e por Certificados de Depósito Interfinanceiro - CDI. 4. Títulos e
Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos - a)
Comparação entre o valor de custo e o valor de mercado e
classificação por vencimentos

2005
Sem

Títulos disponíveis venci- Até 3 3 a 12 Mer-
para venda Natureza mento meses meses cado Custo

Carteira própria:
Títulos emitidos pelo Títulos
Tesouro Nacional - LFT Públicos - - 13 13 13

Ações de companhias Títulos
abertas ....................  Privados 79 - - 79 142

Vinculados à prestação
de garantias:
Ações de companhias Títulos
abertas .................... Privados 20 - - 20 20

Certificado de Depósito Títulos
Bancário - CDBs-pós Privados - 304 290 594 594

Total ............................. 99 304 303 706 769
2004

Sem Até
Títulos disponíveis venci- 1 1 a 3 Mer-
para venda Natureza mento  ano anos cado Custo

Carteira própria:
Títulos emitidos pelo Títulos
Tesouro Nacional - LFT Públicos - - 266 266 266

Ações de companhias Títulos
abertas ....................  Privados 62 - - 62 60

Vinculados à prestação
de garantias:
Ações de companhias Títulos
abertas ....................  Privados 63 - - 63 60

Certificado de Depósito Títulos
Bancário - CDBs-pós Privados - 501 69 570 570

Total ............................. 125 501 335 961 956
O valor de mercado das ações de companhias abertas e dos títulos públicos

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004

E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
(Valores expressos em milhares de reais)

2º Sem.05 Exerc.05 Exerc.04
Origens dos Recursos ............................ 27.035 24.640 9.978
Absorção de prejuízos pelos acionistas .... 2.405 2.405 -
Recursos de terceiros originários de ........ 22.050 19.655 9.978
Aumento dos subgrupos do passivo ....... 884 934 2.463
Depósitos .............................................. 884 934 -
Obrigações p/empréstimos e repasses . - - 158
Outras obrigações ................................. - - 2.305

Diminuição dos subgrupos do ativo ........ 17.514 13.455 5.801
Aplicações interfinanceiras de liquidez .. - - 5.801
Títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos .... - 255 -

Outros créditos ...................................... 17.513 13.195 -
Outros valores e bens ........................... 1 5 -

Alienação de bens e investimentos ......... 3.652 5.266 1.714
Investimentos ......................................... 3.652 5.266 1.714

Alienação de ações em tesouraria .......... 2.580 2.580 -
Aplicações de Recursos ......................... 26.908 24.389 10.864
Ajuste de exercícios anteriores ................. - 185 -
Prejuízo líquido ajustado do
semestre/exercício .................................. 1.090 102 2.152
Prejuízo do semestre/exercício ............... 1.434 796 2.526
Depreciações e amortizações ................. (386) (762) (360)
Ajuste ao valor de mercado de TVM e
instrumentos financeiros derivativos ..... 42 68 (14)

Juros sobre o capital próprio .................... 250 250 100
Inversões em: ............................................ 7.642 10.556 64
Imobilizado de uso .................................. 120 269 64
Investimentos .......................................... 7.522 10.287 -

Aplicações no diferido ............................... - 31 3.358
Aumento dos subgrupos do ativo .............. 4.608 2.904 5.190
Aplicações interfinanceiras de liquidez .... 4.203 2.904 -
Títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos ..... 405 - 234

Outros créditos ........................................ - - 4.947
Outros valores e bens ............................. - - 9

Diminuição dos subgrupos do passivo ...... 13.318 10.361 -
Instrumentos financeiros derivativos ....... 9 - -
Obrigações por empréstimos e repasses - 158 -
Outras obrigações ................................... 13.309 10.203 -

Aumento (Dim.) das Disponibilidades .. 127 251 (886)
Modificações na Posição Financeira
Disponibilidades:
No início do semestre/exercício .............. 132 8 894
No fim do semestre/exercício .................. 259 259 8

Aumento (Dim.) das Disponibilidades .. 127 251 (886)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
(Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

continua

2º Sem.05 Exerc.05 Exerc.04
Receitas da Intermediação Financeira ... 714 1.196 1.314
Result. de operações com títs. e vals. mobs. 645 1.136 1.500
Resultado com instr. financ. derivativos ..... 69 60 (186)
Despesas da Intermediação Financeira . (76) (503) (453)
Provisão para créditos de liq. duvidosa ...... (76) (503) (453)
Resultado Bruto da Interm. Financeira .. 638 693 861
Outras Receitas (Desps.) Operacionais . (2.460) (1.137) (3.099)
Receitas de prestação de serviços ............ 6.925 14.261 12.673
Despesas de pessoal ................................. (1.686) (3.101) (2.667)
Outras despesas administrativas ............... (6.607) (12.674) (14.110)
Despesas tributárias .................................. (749) (1.608) (1.273)
Outras receitas operacionais ..................... 311 2.699 2.383
Outras despesas operacionais .................. (654) (714) (105)
Resultado Operacional ............................ (1.822) (444) (2.238)
Resultado não Operacional .................... - (323) (288)
Resultado antes da Tribut. s/o Lucro ..... (1.822) (767) (2.526)
Imposto de renda e contribuição social ...... 388 (29) -
Provisão para imposto de renda ................ 285 (18) -
Provisão para contribuição social .............. 103 (11) -
Prejuízo do Semestre/Exercício .............. (1.434) (796) (2.526)
Prejuízo p/Ação em Circulação - R$ 1,00 (553,67) (307,34)(1.220,29)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação em circulação)

foram apurados, respectivamente, com base no preço médio de negociação
na BOVESPA no último pregão dos exercícios e no preço médio divulgado
pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro - ANDIMA
no último dia útil dos exercícios. As ações de companhias abertas, os títulos
públicos e os CDBs estão custodiados, respectivamente, na Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia (“CBLC”), no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC e na Bolsa de Mercadorias & Futuros (“BM&F”).
b) Resumo das exposições com instrumentos financeiros derivativos-
Em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, não havia posições próprias com
instrumentos financeiros derivativos em aberto. As posições de terceiros
estão representadas por operações de intermediação de “swap”, cujo
diferencial a receber monta a R$ 451 (R$ 251 em 2004), estando registrados
em “Outros Créditos - negociação e intermediação de valores”, com
vencimentos até 1º de março de 2010 e custodiadas na BM&F. O valor
referencial das operações de “swap”, em 31 de dezembro de 2005, é de
R$ 549.094 (R$ 423.182 em 2004). c) Margens de garantia - As margens
de garantia de operações realizadas na BOVESPA monta a R$ 20 (R$ 63
em 2004), e as relativas a operações realizadas na BM&F monta a R$ 594
(R$ 571 em 2004), e estão depositadas em títulos privados. 5. Outros
Créditos - a) Rendas a receber - estão representadas pelas corretagens
e comissões a receber na intermediação de operações e negócios.
b) Negociação e intermediação de valores: 2005 2004
Devedores - conta de liquidações pendentes ..... (1) 8.487 12.143
Caixas de registro e liquidação ........................... - 6.811
Operações de “swap” - diferencial a receber ...... (2) 295 38
Operações com ativos financeiros e
mercadorias a liquidar ....................................... (1) 27 -

Depósitos em garantia em bolsa ......................... - 12
Total de circulante ............................................... 8.809 19.004
Devedores - conta de liquidações pendentes ..... (1) - 1.098
Operações de “swap” - diferencial a receber ...... (2) 156 213
Total de longo prazo ............................................ 156 1.311
(1) Referem-se, principalmente, aos valores a serem recebidos, de clientes
e instituições do mercado, pelas operações realizadas nos três últimos
pregões da BOVESPA e no último pregão da BM&F. (2) Referem-se à
intermediação de operações de “swap” para os clientes da Corretora,
conforme Circular nº 2.951/99, do BACEN.
c) Diversos 2005 2004
Impostos a compensar ........................................ 455 259
Adiantamentos para pagamentos de nossa conta 37 25
Devedores diversos - país .................................. 2 1.165
Devedores por compra de valores e bens .......... - 504
Adiantamentos e antecipações salariais ............. - 5
Outros ................................................................. 2 -
Total circulante .................................................... 496 1.958
Devedores por depósitos em garantia ................ 17 13
Total de longo prazo ............................................ 17 13
d) A provisão para outros créditos de liquidação duvidosa, no montante de
R$ 1.495 (R$ 1.090 em 2004), refere-se às possíveis perdas com valores

a receber de clientes pelas operações realizadas nos pregões da BOVESPA
e da BM&F e foi constituída com base nos atrasos dos recebimentos, em
conformidade com a Resolução nº 2.682/99 do BACEN.
6. Investimentos - São representados por: 2005 2004
Participações em coligadas e controladas
Estaleiro Bacia Amazônica S.A. ........................ (1) 159 -

Título patrimonial da BOVESPA .......................... (2) 5.748 6.240
Título patrimonial da BM&F ................................. 7.713 10
Título patrimonial da CETIP ................................ 201 158
Ações da CBLC .................................................. 771 771
Outros ................................................................. 12 12
Total ..................................................................... 14.604 7.191
(1) No segundo semestre de 2005, a Corretora transferiu para a rubrica
“Participações em coligadas e controladas” as 320.000.000 ações
preferenciais do Estaleiro Bacia Amazônica S.A. que estavam,
anteriormente, na rubrica “Títulos e valores mobiliários - carteira própria”.
(2) Em 30 de março de 2005, a Corretora revendeu dois títulos patrimoniais
para a BOVESPA, apurando prejuízo de R$ 323, que foi registrado na
rubrica “Resultado não operacional”. Em 25 de maio de 2004, a Corretora,
também, revendeu dois títulos patrimoniais para a Bovespa, pelo valor
de mercado de R$ 1.154, apurando um prejuízo de R$ 288, registrado
na mesma rubrica. 7. Diferido - Em 31 de dezembro de 2005, estava
composto, principalmente, por ágio pago aos antigos acionistas da DC
Corretora pela aquisição da carteira de clientes, no montante líquido de
amortizações de R$ 2.410 (R$ 3.053 em 2004).
8. Outras Obrigações - São representadas por:
a) Negociação e intermediação de valores 2005 2004
Caixa de registro e liquidação ............................. 1.224 357
Credores - conta de liquidações pendentes ....... (1) 13.429 24.832
Total de curto prazo ............................................ 14.653 25.189
(1) Referem-se aos valores a serem pagos, a clientes e instituições do
mercado, pelas operações realizadas nos três últimos pregões da BOVESPA
e no último pregão da BM&F.
b) Diversas 2005 2004
Credores diversos - país .....................................  (1) 671 130
Consultoria e assessoria .................................... 422 597
Obrigação por aquisição de bens e direitos ........ 353 543
Outras despesas administrativas ........................ 191 204
Despesa de pessoal ........................................... 169 106
Outras ................................................................. - 16
Total do circulante ............................................... 1.806 1.596
Credores diversos - País .................................... - 183
Provisão para passivos contingentes .................. 17 13
Total do longo prazo ............................................ 17 196
(1) Referem-se, principalmente, a valor a pagar a Planner Trustee
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., no montante de R$ 92
e valores a repassar de Projetos Audiovisual, no montante de R$ 407. 9.
Capital Social - O capital social está representado por 2.590 ações, sendo
1.295 ações preferenciais e 1.295 ações ordinárias. Em 30 de setembro de

Reserva Ajuste ao valor de
Capital Reserva  de lucros mercado - TVM e Prejuízos Ações em

realizado de capital Legal instr. financ. deriv. acumulados tesouraria Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2003 ........... 4.600 7.177 9 (9) (232) (1.300) 10.245
Ajuste ao valor de mercado - TVM e
instrumentos financeiros derivativos ............. - - - 14 - - 14

Atualização de títulos patrimoniais .................. - 869 - - - - 869
Prejuízo líquido do exercício ........................... - - - - (2.526) - (2.526)
Destinações: Juros sobre o capital próprio ... - - - - (100) - (100)
Saldos em 31 de Dezembro de 2004 ........... 4.600 8.046 9 5 (2.858) (1.300) 8.502
Ajuste de exercício anterior ............................. - - - - (185) - (185)
Alienação de ações em tesouraria .................. - - - - - 2.580 2.580
Reserva de lucro de ações em tesouraria ...... - 1.280 - - - (1.280) -
Absorção de prejuízos pelos acionistas .......... - - - - 2.405 - 2.405
Atualização de títulos patrimoniais .................. - 2.391 - - - - 2.391
Aumento de capital .......................................... 9.515 (9.506) (9) - - - -
Ajuste ao valor de mercado - TVM e
instrumentos financeiros derivativos ............. - - - (68) - - (68)

Prejuízo líquido do exercício ........................... - - - - (796) - (796)
Destinações: Juros sobre o capital próprio ... - - - - (250) - (250)
Saldos em 31 de Dezembro de 2005 ........... 14.115 2.211 - (63) (1.684) - 14.579
Saldos em 30 de Junho de 2005 .................. 4.600 8.532 9 (21) (2.405) (1.300) 9.415
Alienação de ações em tesouraria .................. - - - - - 2.580 2.580
Reserva de lucros de ações em tesouraria .... - 1.280 - - - (1.280) -
Absorção de prejuízos pelos acionistas .......... - - - - 2.405 - 2.405
Atualização de títulos patrimoniais .................. - 1.905 - - - - 1.905
Aumento de capital .......................................... 9.515 (9.506) (9) - - - -
Ajuste ao valor de mercado - TVM e
instrumentos financeiros derivativos ............. - - - (42) - - (42)

Prejuízo líquido do semestre ........................... - - - - (1.434) - (1.434)
Destinações: Juros sobre o capital próprio ... - - - - (250) - (250)
Saldos em 31 de Dezembro de 2005 ........... 14.115 2.211 - (63) (1.684) - 14.579

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)
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(v) Evolução do valor presente das obrigações
Valor presente das obrigações em 31 de dezembro de 2004 760.015
Custo do serviço corrente 9.889
Custo dos juros 91.886
Benefícios pagos em 2005 (30.260)
Perda no valor presente das obrigações (40.978)
Valor presente das obrigações em 31 de dezembro de 2005 790.552

(vi) Despesas previstas 2006
Custo do serviço corrente 17.545
Custo dos juros 93.270
Rendimento esperado do ativo do plano (83.065)
Amortização (ganho) /perdas (9.508)
Contribuições dos empregados (15.411)
Amortização do custo do serviço passado 53.214
Total 56.045

(vii) Premissas atuariais
Estatísticas diversas e outros fatores que visam antecipar eventos futuros no cálculo da despesa e
do passivo relativo a esses planos. Esses fatores incluem premissas sobre taxa de desconto, retorno
esperado do ativo e o aumento da taxa de compensação futura, conforme determinado pela Companhia,
seguindo certos procedimentos internos. Adicionalmente, os consultores atuariais também utilizam
fatores subjetivos, tais como índices de demissões, rotatividade e mortalidade para estimar esses
fatores. As premissas atuariais utilizadas pela Companhia são revisadas regularmente e podem divergir
de forma relevante dos resultados atuais de acordo com mudanças de mercado e condições econômicas,
fatos regulatórios, regulamentações judiciais, aumento ou diminuição nos índices de demissões ou
na expectativa de vida dos participantes. Essas diferenças podem resultar em um impacto relevante
no montante de despesa com entidade de previdência privada registrada pela Companhia.
Descrevemos abaixo as premissas utilizadas na avaliação atuarial:

Hipóteses econômicas 2005 2004
Taxa de desconto 12,32% a.a. 12,32% a.a.
Taxa de retorno esperado dos ativos 12,06% a.a. 12,06% a.a.
Crescimento salarial futuro 6,08% a.a. 6,08% a.a.
Crescimento dos benefícios da
previdência social e dos limites 4,00% a.a. 4,00% a.a.

Fator de capacidade
- Salários 98% 98%
- Benefícios 98% 98%
Hipóteses demográficas para 2005 2004
Tábua de mortalidade GAM 83 IBGE ajustada
Tábua de mortalidade de inválidos RRB 1944 RRB 1944
Tábua de entrada em invalidez RRB 1944 modificada RRB 1944 modificada
Tábua de rotatividade Prudential Prudential
Idade de aposentadoria  Primeira idade com direito  Primeira idade com direito

 a um dos benefícios  a um dos benefícios
% de participantes ativos casados
na data da aposentadoria 95% 95%

Diferença de idade entre participantes Esposas são 4 anos mais Esposas são 4 anos mais
e cônjuge jovens que maridos jovens que maridos

Para a avaliação atuarial de 2005, a tábua de mortalidade geral foi alterada para a GAM-1983 em
substituição à tábua IBGE ajustada, visto que a tábua GAM-1983 reflete o aumento da expectativa de
vida da população avaliada.
Número de participantes ativos em 31 de dezembro de 2005 - 16.449 (16.673 em 2004). Número de
participantes inativos em 31 de dezembro de 2005 - 4.881 (4.908 em 2004).
A avaliação do plano de custeio da SABESPREV é feita por atuário independente, com premissas
que diferem daquelas aplicadas para fins de apuração dos benefícios a empregados dispostas na
Deliberação CVM nº 371. O déficit técnico da SABESPREV apurado em 31 de dezembro de 2005 é
de R$ 456.861 (2004 - R$ 357.378). Os cálculos diferem substancialmente quanto ao método atuarial
no cálculo dos benefícios de risco antes da aposentadoria, com repartição para a SABESPREV e
capitalização para atender à Deliberação CVM nº 371. Outra diferença representativa é a taxa de
desconto de 6% para a SABESPREV e 12,32% nominal para a CVM nº 371 resultante da combinação
de uma taxa de inflação de longo prazo de 4% ao ano e uma taxa de juros real de 8%.
De acordo com a Deliberação CVM nº 371, a Companhia optou por reconhecer, a partir do exercício
de 2002, por um período de 5 anos, o passivo atuarial com plano de aposentadoria e pensão a seus
funcionários, apurado em 31 de dezembro de 2001, no montante de R$ 266.074.
Conforme disposto, o valor relativo ao custo do serviço passado deverá ser registrado como “Item
extraordinário”, líquido dos efeitos de impostos, sendo apresentado na demonstração de resultado
do exercício como segue:

2005 2004
Item extraordinário 53.215 53.215
Imposto de renda e contribuição social diferido (18.093) (18.093)
Item extraordinário líquido 35.122 35.122
Passivo em 31 de dezembro de 2001 266.074
Item extraordinário contabilizado no período de 2002 a 2005 (212.860)
Saldo a registrar 53.214

A Patrocinadora e a SABESPREV estão em processo de negociação para que o déficit técnico seja
equacionado, mediante mudança de plano através de retirada de patrocínio do Plano de Benefício
Definido para implantação do Plano de Contribuição Definida com a migração da reserva matemática
do estudo de retirada. A Administração estima em não incorrer com custos adicionais em decorrência
da mudança dos referidos planos.

13. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Com base nas negociações realizadas entre a Companhia e as entidades representativas de classe funcional,
foi implementado o Programa de Participação nos Resultados, considerando o período de julho de 2005
a junho de 2006, com a distribuição do valor correspondente de até uma folha de pagamento, mediante o
estabelecimento de metas.
Em dezembro de 2005 foi antecipado o montante de R$ 22.906, equivalente a 50% de uma folha de
pagamento mensal, sendo o pagamento complementar, se aplicável, previsto para o final do mês de agosto
de 2006.

14. PROVISÕES EM DISCUSSÃO JUDICIAL E PARA CONTINGÊNCIAS
(a) Provisões em discussão judicial

A Companhia é parte de uma série de ações judiciais decorrentes do curso normal dos negócios, incluindo
processos de natureza cível, trabalhista, ambiental, tributária e outros. A Companhia constituiu provisões
para processos legais a valores considerados pelos seus assessores jurídicos e sua Administração como
sendo suficientes para cobrir perdas prováveis. Em 31 de dezembro, essas provisões são apresentadas
da seguinte forma, de acordo com a natureza das correspondentes causas:

2005 2004
Impostos em discussão judicial - Finsocial (i) - 7.872
Com clientes (ii) 279.509 219.042
Com fornecedores (iii) 194.357 174.354
Cível e Tributário (iv) 74.510 34.590
Trabalhista (v) 28.576 25.854
Ambiental (vi) 24.198 17.884
Outras reclamações 11.247 11.008
Total 612.397 490.604
Circulante 31.557 30.373
Longo prazo 580.840 460.231

(b) Processos com probabilidade de perda possível
No exercício de 2005 houve a inclusão de novas demandas ajuizadas por clientes no valor estimado de
R$ 103 milhões, bem como a inserção de atualização monetária, juros e honorários advocatícios de processos
já existentes, no montante aproximado de R$ 32 milhões.
Com relação às questões cíveis e tributárias, as novas ações ajuizadas foram de aproximadamente
R$ 117 milhões e a atualização monetária dos processos em andamento de aproximadamente R$ 59 milhões.
Os processos judiciais em andamento nas instâncias administrativas e judiciais, perante diferentes tribunais,

nos quais a Companhia é parte passiva, considerados pelos nossos advogados como de probabilidade
de perda possível, não sendo, por esta razão, provisionados nas demonstrações financeiras, estão assim
distribuídos:

2005 2004
Com clientes (ii) 728.900 594.200
Com fornecedores (iii) 178.700 178.300
Cível e tributário (iv) 324.400 148.500
Trabalhista (v) 11.500 9.600
Ambiental (vi) 202.600 200.300
Outras reclamações 7.900 15.900
Total 1.454.000 1.146.800

(i) Impostos em discussão judicial - Finsocial
Em julho de 1991, foi ajuizada Ação Ordinária Anulatória e Declaratória, através do processo nº
91.0663460-5, pedindo que fossem declarados nulos os débitos de FINSOCIAL e que fosse extinta a
obrigatoriedade da Companhia em contribuir com o FINSOCIAL. Foram efetuados depósitos judiciais,
aplicando-se alíquota de 2%, referente ao período de abril de 1991 a abril de 1992, sendo em 30 de
agosto de 1994 autorizado o levantamento de 75% desses depósitos. Os restantes 25% da importância,
correspondente à alíquota de 0,5% foram mantidos como depósito judicial e também provisionados.
Com o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal - STF da constitucionalidade do FINSOCIAL
sobre a receita bruta das companhias exclusivamente prestadoras de serviços, que no entendimento
dos nossos advogados, tem efeito na discussão do mérito pela Companhia, que quitou em 26 de
julho de 2002, o valor de R$ 57.016, correspondente a 1,5% do total devido, solicitando, a conversão
em renda em favor da Receita Federal, do total depositado judicialmente, que foi formalizado em
2005, encerrando a demanda judicial.

(ii) Com clientes
Aproximadamente 930 processos judiciais foram ajuizados por clientes comerciais, que pleiteiam que
suas tarifas deveriam ser iguais às de outra categoria de consumidores e conseqüentemente, a devolução
de valores impostos e cobrados pela SABESP. A Companhia obteve decisões definitivas tanto favoráveis
como desfavoráveis em diversas instâncias judiciais, sendo provisionados, quando a expectativa de
perda é considerada provável.

(iii) Com fornecedores
As reclamações com Fornecedores foram ajuizadas por algumas construtoras alegando pagamento
a menor de ajustes de atualização monetária, retenção de valores relacionados a expurgos decorrentes
do Plano Real e desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Essas ações encontram-se em tramitação
nas diversas esferas judiciais, sendo provisionadas quando a expectativa de perda é considerada
provável.

(iv) Cível e Tributário
Referem-se a pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes causados a
terceiros que se encontram em diversas instâncias judiciais, devidamente provisionados, quando
classificados como provável de perda.
Em novembro de 2004 a Companhia impetrou mandado de segurança contra o lançamento e cobrança,
pela Prefeitura de Bragança Paulista, de taxa sobre o uso das vias públicas para implantação e passagem
de equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infra-estrutura urbana, objetivando
a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade de lei municipal que a estabelece e institui. Em 16
de fevereiro de 2005, foi deferida medida liminar em favor da Companhia para suspender a exigibilidade
do crédito tributário e da caução pelo uso de áreas até que haja decisão definitiva de mérito e para
determinar que a Prefeitura de Bragança Paulista suspenda e se abstenha de exigir valores vencidos
e vincendos alegadamente devidos em decorrência da lei municipal questionada. Em 24 de junho de
2005 a SABESP foi notificada do acolhimento do seu pedido. A Prefeitura de Bragança Paulista interpôs
recurso, o qual continua pendente de julgamento até a presente data. Em 31 de dezembro de 2005 e
2004, nenhum valor foi provisionado.

(v) Trabalhista
A Companhia está envolvida em diversos processos trabalhistas, tais como questões referentes a
horas-extras, adicionais de insalubridade e periculosidade, aviso-prévio, desvio de função, equiparação
salarial e outras, sendo que grande parte do montante envolvido encontra-se em execução provisória
ou definitiva, nas diversas instâncias judiciais sendo dessa forma classificada como de probabilidade
de perda provável e, conseqüentemente, devidamente provisionada.
Em 9 de janeiro de 1990, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de São
Paulo - SINTAEMA ajuizou ação contra a Companhia, alegando que a mesma deixou de pagar certos
benefícios e que estaria obrigada ao pagamento de multa ao SINTAEMA nos termos de dissídio
coletivo à época existente. Em 31 de julho de 1992, a Justiça do Trabalho proferiu decisão contrária
à Companhia, mas não arbitrou perdas e danos em favor do sindicato na ocasião. Atualmente, a
Companhia está negociando junto ao sindicato o valor a ser pago. Além disso, a Companhia impetrou
mandado de segurança que busca manifestação judicial no sentido de que a multa imposta é excessiva,
já que ultrapassa, em muito, o valor do principal. O pedido foi negado pelos tribunais e o processo
atualmente aguarda decisão definitiva no Tribunal Superior do Trabalho - TST.

(vi) Ambiental
Referem-se a vários processos administrativos instaurados por órgãos públicos, inclusive pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, que objetivam a imposição de multa
por danos ambientais alegadamente causados pela Companhia.
Dentre outras questões, que envolvem o Ministério Público do Estado de São Paulo, encontram-se as
seguintes: (A) Em 4 de abril de 2002 a Companhia foi citada em ação pública ajuizada pela Promotoria
da Comarca de São Bernardo do Campo, objetivando a reparação de danos causados em razão do
despejo de lodo proveniente das instalações de tratamento de água da Companhia em águas correntes,
bem como requerendo a interrupção desse despejo. Foi concedida liminar determinando que a
Companhia interrompesse o despejo de lodo e impondo uma multa diária no valor de R$ 50.000,00
caso a Companhia não cumpra com o disposto na referida liminar; contudo, tal liminar foi cassada. O
juízo de primeira instância proferiu sentença favorável à Companhia, tendo a decisão sido objeto de
apelação. A Companhia não pode avaliar atualmente a extensão ou os valores envolvidos com relação
ao cumprimento de eventuais medidas que possa ser obrigada a adotar em virtude de decisão proferida
nesse processo classificado com probabilidade de perda possível; (B) em 21 de outubro de 2004, foi
publicada sentença de primeira instância em ação pública ajuizada pela Promotoria da Comarca de
Paraguaçu Paulista em 17 de fevereiro de 2003, perante a primeira Vara Cível de Paraguaçu Paulista
contra a Companhia, que julgou parcialmente procedente a ação civil pública e condenou-a a (i)
abster-se de lançar esgoto “in natura” em qualquer rio no Município de Paraguaçu Paulista; (ii) investir
no sistema de tratamento de água e esgoto desse município; (iii) efetuar o pagamento de indenização
para reparação de danos ambientais que foi arbitrada judicialmente no valor de R$ 116.934 classificada
com probabilidade de perda possível. A decisão determinou ainda, que o descumprimento dos itens
(i) e/ou (ii) acima sujeitará a Companhia ao pagamento de multas diárias. A Companhia recorreu da
decisão de primeira instância; (C) em 25 de fevereiro de 2003, foi requerida liminar para que a Companhia
se abstenha de imediato de lançar esgotos sem o devido tratamento no município de Lutécia, bem
como seja determinado que os pagamentos de água e esgotos dos usuários deste serviço sejam
depositados em juízo até que a Companhia cumpra o plano de investimentos necessários no sistema
de tratamento de água e esgoto no município e pagamento de multa diária no valor de 1.000(mil)
salários mínimos no caso de descumprimento da sentença condenatória. Após laudo pericial, o Ministério
Público requereu a condenação da Companhia no valor de R$ 82.779. A Companhia, objetivando a
possibilidade de um eventual acordo com o Ministério Público, desapropriou a área e deu entrada nas
licenças ambientais.
Outros Processos relacionados à Concessão
Em 2 de dezembro de 1997, o Município de Santos promulgou lei encampando os sistemas de água
e esgoto da Companhia naquele município. Em resposta, a Companhia impetrou mandado de segurança
com pedido de liminar contra a promulgação da referida lei, objetivando sua cassação. O pedido
liminar foi indeferido pelo juízo de primeira instância. Tal decisão foi posteriormente reformada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual concedeu a segurança requerida suspendendo os
efeitos da referida lei. O juízo de primeira instância proferiu sentença favorável à Companhia, tendo o
município de Santos apelado da decisão. Ainda não foi proferida decisão definitiva sobre a questão
pelo Tribunal de Justiça.
A Prefeitura de Sandovalina propôs ação objetivando ver declarado extinto o contrato de concessão
firmado com a Companhia e a condenação no pagamento de multa contratual e de perdas e danos
pelos supostos prejuízos sofridos pelo Município por conta de ausência de tratamento de esgoto e
por danos causados nas vias públicas. Indeferido pedido de liminar para reversão imediata do tratamento
de água do município. A Companhia contestou o feito e ingressou com pedido de reconvenção, postulando
a condenação da autora no pagamento de R$ 115 relativos ao fornecimento de água no período de
dezembro de 1999 a agosto de 2003, bem como ao pagamento de indenização previamente estipulada
em contrato, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes da retomada dos serviços por parte do
Município. A Companhia atualmente continua operando os sistemas de água e esgoto do Município
de Sandovalina e o processo encontra-se em fase de instrução.
O Município de Itapira declarou a anulação do contrato de concessão e ingressou com ação de
reintegração de posse.
A ação foi julgada procedente. A SABESP interpôs recurso, o qual está pendente de julgamento.
O Município de Salto de Pirapora obteve liminar para reassumir o controle do saneamento básico. A
SABESP ingressou com medida judicial, objetivando suspender os efeitos da liminar concedida a
qual foi acolhida.

Os principais riscos financeiros a que a Companhia e suas controladas estão sujeitas e as respectivas rotinas de
gerenciamento estão discutidos a seguir:
a) Risco com taxa de câmbio
A Companhia tem contratado operações financeiras com derivativos, visando à proteção de sua exposição a
moedas e taxas de juros, considerando o contexto e os riscos envolvidos em suas atividades operacionais.
Dessa forma, a Companhia efetuou contratos de “swap” e “forward” que montam nominalmente a R$134.590
(R$157.114 em 2004) no consolidado e possuem vencimento até dezembro de 2006. Referidas operações, se
liquidadas em 31 de dezembro de 2005, apresentariam perdas no montante de R$11.797 no consolidado, que já
foram consideradas por regime de competência no balanço nessa mesma data, sendo registradas na rubrica
“Empréstimos e financiamentos” (vide nota explicativa nº 10).

O resultado líquido das operações de derivativos durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2005 representou
uma perda de R$56.110 (R$26.278 em 2004) no consolidado, registrado na rubrica “Despesas financeiras”, no
resultado.
b) Risco de crédito
A política de vendas da Companhia está intimamente associada ao nível de risco de crédito a que está disposta a
se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis e a seletividade de seus
clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por segmento de negócios e
limites individuais de posição, são procedimentos adotados, a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência
em suas contas a receber.

GUIDO DOMENICO GHISOLFI
Presidente

JOSÉ ANTÔNIO LAURITO
Vice - Presidente

MARCO TOSELLI
Vice - Presidente

JOSÉ VEIGA VEIGA
Conselheiro

Aos Administradores e Acionistas da
M&G Poliéster S.A.
São Paulo - SP
1.Examinamos os balanços patrimoniais da M&G Poliéster S.A., anteriormente denominada Rhodia-ster S.A., e
controladas (“Companhia”), controladora e consolidado, levantados em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido (controladora) e das origens e
aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade
de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras.
2.Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) o
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil
e de controles internos da Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas

contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Companhia, bem como da apresentação das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3.Em nossa opinião, as demonstrações financeiras representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da M&G Poliéster S.A e controladas em 31 de dezembro de 2005 e de 2004,
controladora e consolidado, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido (controladora)
e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao exercícios findos naquelas datas, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 3 de fevereiro de 2006
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
João Eugenio Leitão Filho
Contador
CRC nº 1 SP 130990/O-4

JOSÉ VEIGA VEIGA
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA DA SILVA

CRC–1 SP 195.929/O-0
REINALDO JOSÉ KROGER - Diretor

EDMILSON LESSA NEIVA - Diretor

Em atendimento as suas atribuições legais e estatutárias, os Membros do Conselho Fiscal da M&G POLIÉSTER
S.A. reuniram-se, nesta data, na sede da Companhia, a fim de examinarem o Relatório Anual da Administração e
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2005, compreendendo as Notas
Explicativas, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das
Origens e Aplicações de Recursos.
Considerando os exames efetuados, os esclarecimentos prestados pela Diretoria e/ou seus prepostos e o Parecer
sem ressalvas dos Auditores Independentes, é de parecer que os citados documentos estão em conformidade
com a legislação pertinente e com o Estatuto da Companhia, e refletem adequadamente a posição patrimonial e
financeira da empresa no referido exercício social, razão pela qual recomenda a aprovação de tais documentos
pela Assembléia Geral Ordinária.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2006.
Aziz Adib Naufal - Conselheiro Aurélio Belarmino Barbosa - Conselheiro

Simone Tognoli Galati Moneta - Conselheira

A Administração da Companhia disponibiliza em sua sede Social, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.551 - 8º andar (parte), São Paulo-SP, a partir da presente data, a todos os seus acionistas, a documentação prevista
no artigo 133 da Lei das Sociedades Anônimas em vigor. Será necessário o agendamento prévio e em horário comercial, por parte dos interessados em analisá-las.

continuação

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004 (Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA CONTADOR

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

PARECER DO CONSELHO FISCAL PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO AOS ACIONISTAS:

M&G  Poliéster S.A.
e Controladas
(Anteriormente denominada Rhodia-ster S.A.)
C.N.P.J. nº 56.806.656/0001-50 - Companhia Aberta

Os Membros do Conselho de Administração da M&G POLIÉSTER S.A., no exercício de suas funções legais e

estatutárias, examinaram o balanço patrimonial, as demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio

líquido e das origens e aplicações de recursos e as notas explicativas, acompanhadas do Relatório da Administração,

Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro

de 2005 e tendo recebido todas as informações solicitadas, declararam que os números e fatos refletem a situação

econômica da Sociedade, pelo que recomendam sua aprovação.

São Paulo, 21 de março de 2006.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em Milhares de Reais)

ITAUTEC COMPONENTES DA AMAZÔNIA S.A. - ITAUCAM
CNPJ Nº 04.947.644/0001-42

Senhores Acionistas:
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da Itautec Componentes da Amazônia S.A. - ITAUCAM, relativas ao exercícios de 2005 e 2004.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2006.
A Administração.

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
(Em Milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004
(Em Milhares de Reais)

ATIVO 31.12.2005 31.12.2004
CIRCULANTE .................................................... 161 1.737
Disponível .......................................................... 9 6
Títulos e Valores Mobiliários .............................. –.– 1.651
Créditos Diversos ............................................... 152 80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..................... 2.318 504
Aplicações no Mercado Aberto .......................... 2.317 –.–
Títulos e Valores Mobiliários .............................. –.– 502
Créditos Diversos ............................................... 1 2
TOTAL DO ATIVO ............................................. 2.479 2.241

PASSIVO 31.12.2005 31.12.2004
CIRCULANTE .......................................................... 99 76
Obrigações Sociais e Estatutárias ........................... 67 52
Obrigações Fiscais e Previdenciárias ...................... 18 10
Provisões e Contas a Pagar .................................... 14 14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......................................... 2.380 2.165
Capital Social ........................................................... 1.230 1.230
Reservas de Capital ................................................. 7 7
Reservas de Lucros ................................................. 1.143 928
TOTAL DO PASSIVO .............................................. 2.479 2.241

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhares de Reais)
1º.01 a 1º.01 a

31.12.2005 31.12.2004
RECEITAS OPERACIONAIS ......................... 402 330
Financeiras ..................................................... 402 325
Outras Receitas Operacionais ........................ –.– 5
DESPESAS OPERACIONAIS ........................ (49) (58)
Administrativas ................................................ (40) (39)
Outras Despesas Operacionais ...................... (9) (19)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO

SOBRE O LUCRO ........................................ 353 272
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO

SOCIAL ........................................................ (71) (53)
Devidos sobre Operações do Exercício .......... (71) (53)
LUCRO LÍQUIDO ........................................... 282 219

Nº DE AÇÕES (EM MILHARES) ..................... 13.359.393 13.359.393
LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL

AÇÕES - R$ .................................................. 0,02 0,02
VALOR PATRIMONIAL POR LOTE DE MIL

AÇÕES - R$ .................................................. 0,18 0,16

1º.01 a 1º.01 a
31.12.2005 31.12.2004

A - ORIGENS DOS RECURSOS .................... 282 644
LUCRO LÍQUIDO ........................................... 282 219
RECURSOS DE TERCEIROS

Redução do Realizável a Longo Prazo ......... –.– 425
B - APLICAÇÕES DE RECURSOS ................ 1.881 52

Aumento do Realizável a Longo Prazo ......... 1.814 –.–
Dividendos .................................................... 67 52

AUMENTO/(REDUÇÃO) DO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO (A - B) ................... (1.599) 592

AUMENTO/(REDUÇÃO) DO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO ............................... (1.599) 592
Início do Período ........................................... 1.661 1.069
Final do Período ............................................ 62 1.661

Capital Reservas Reservas Lucros
Social de Capital de Lucros Acumulados Total

Saldos em 31.12.2003 .................................................................. 1.230 7 761 –.– 1.998
Lucro Líquido ................................................................................. –.– –.– –.– 219 219
Destinações:

Reserva Legal ............................................................................. –.– –.– 11 (11) –.–
Reservas Estatutárias ................................................................. –.– –.– 156 (156) –.–
Dividendos .................................................................................. –.– –.– –.– (52) (52)

Saldos em 31.12.2004 .................................................................. 1.230 7 928 –.– 2.165
Lucro Líquido ................................................................................. –.– –.– –.– 282 282
Destinações:

Reserva Legal ............................................................................. –.– –.– 14 (14) –.–
Reservas Estatutárias ................................................................. –.– –.– 201 (201) –.–
Dividendos .................................................................................. –.– –.– –.– (67) (67)

Saldos em 31.12.2005 .................................................................. 1.230 7 1.143 –.– 2.380

Diretores
FERNANDO MARQUES CLETO DUARTE
MARCO ANTONIO ANTUNES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
HENRI PENCHAS

Vice-Presidente
RENATO ROBERTO CUOCO

Conselheiros
PAULO SETUBAL
SILVIO APARECIDO DE CARVALHO

DIRETORIA

REGINALDO JOSÉ CAMILO
SILVIO APARECIDO DE CARVALHO
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Eduardo Tadeu de Queiroz
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NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Itautec Componentes da Amazônia S.A. - ITAUCAM (ITAUCAM) tem por
objeto a comercialização de produtos eletro-eletrônicos, bem como
participação em outras sociedades no país e no exterior.
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis da ITAUCAM foram elaboradas de acordo
com a Lei das Sociedades por Ações, que inclui práticas e estimativas
contábeis no que se refere a constituição de provisões.
NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Aplicações no Mercado Aberto - São compostas por aplicações em
operações compromissadas com lastro em debêntures pós-fixadas,
registradas a valor presente, remuneradas a 100% da taxa SELIC.
b) Títulos e Valores Mobiliários - Escriturados ao custo de aquisição
atualizado e ajustado por provisão para refletir o valor de mercado, quando
este for inferior.
c) Tributos - Calculados às alíquotas abaixo demonstradas, consideram,
para efeito das respectivas bases de cálculo, a legislação vigente pertinente
a cada encargo.
Imposto de Renda ..................................................................... 15,00%
Adicional de Imposto de Renda ................................................. 10,00%
Contribuição Social ................................................................... 9,00%
PIS ............................................................................................ 1,65%
COFINS .................................................................................... 7,60%
CPMF ........................................................................................ 0,38%
A desproporção da despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social
em relação ao Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro decorre,
basicamente, da compensação parcial de Prejuízo Fiscal.

NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social - O capital social está representado por 13.359.393.000
ações, sendo 9.214.181.312 ações ordinárias e 4.145.211.688 ações
preferenciais.
b) Dividendos - Os acionistas têm direito a dividendo mínimo de 25% do
Lucro Líquido, ajustado conforme disposto na Lei das Sociedades por
Ações.
Cálculo
Lucro Líquido ............................................................................... 282
Ajustes
Reserva Legal .............................................................................. (14)
Base de Cálculo do Dividendo ...................................................... 268

(=) Dividendo Mínimo Obrigatório Provisionado ....................... 67
c) Reservas de Capital e de Lucros

31.12.2005 31.12.2004
Reservas de Capital ...................................... 7 7
Opções por Incentivos Fiscais ........................ 7 7
Reservas de Lucros ...................................... 1.143 928
Legal ............................................................... 67 53
Especial ITAUCAM (*) ..................................... 1.076 875

(*) Constituída objetivando possibilitar a formação de recursos para o
exercício do direito preferencial de subscrição em aumentos de capital das
empresas participadas, futuras incorporações desses recursos ao capital
social e pagamento de dividendos intermediários.
NOTA 5 - PARTES RELACIONADAS
As operações realizadas com partes relacionadas são efetuadas a valores,

prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas,
e em condições de comutatividade, entre as quais se incluem:

31.12.2005
Ativo/(Passivo)
Aplicações no Mercado Aberto ....................................... 2.317
Receitas/(Despesas)
Rendas de Operações Compromissadas ....................... 229
NOTA 6 - DETALHAMENTO DE CONTAS
Créditos Diversos

31.12.2005 31.12.2004
Curto Prazo .................................................... 152 80
Impostos e Contribuições a Compensar ......... 152 80
Longo Prazo .................................................. 1 2
Opções por Incentivos Fiscais ........................ 1 2
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15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital autorizado

A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de R$ 4.100.000, correspondentes
a 40.000.000.000 de ações ordinárias nominativas sem valor nominal, mediante deliberação do Conselho
de Administração.

(b) Capital social subscrito e integralizado
O capital social subscrito e integralizado é composto de 28.479.577.827 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, assim distribuídas:

2005 2004
Acionistas  Número de ações % Número de ações %
Secretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda 14.313.511.871 50,26 14.313.511.872 50,26

Companhia Brasileira de Liquidação
e Custódia 7.708.472.937 27,06 8.070.467.685 28,33

The Bank Of New York ADR
Department (equivalente
em ações) (*) 6.430.069.500 22,58 6.068.470.750 21,31

Outros 27.523.519 0,10 27.127.520 0,10
28.479.577.827 100,00 28.479.577.827 100,00

(*) cada ADR equivale a 250 ações

(c) Remuneração aos acionistas
Aos acionistas é assegurado dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, ajustado de acordo
com a legislação societária.
Cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios.

Lucro líquido do exercício 865.647
(-) Reserva legal 5% 43.282
Lucro líquido 822.365
Dividendo mínimo obrigatório 205.591

A Companhia atribuiu no exercício de 2005, a título de juros sobre capital próprio imputados aos dividendos,
R$ 324.461 líquidos de imposto de renda na fonte no valor de R$ 23.755. Os juros sobre capital próprio
foram calculados em conformidade com o artigo 9º da Lei nº 9.249/95, observando-se a Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP; para fins de dedutibilidade na apuração de imposto de renda e da contribuição social,
foram registrados na conta “Despesas Financeiras” e, em seguida, para fins de demonstração, em atendimento
à Deliberação CVM nº 207/96, apresentados no “Patrimônio Líquido”.

(d) Reserva de capital
A reserva de capital compreende incentivos fiscais e doações de entidades governamentais e instituições
privadas.

(e) Reserva de lucros
(i) Destinação do lucro do exercício

2005 2004
1 - Lucro líquido do exercício 865.647 513.028
(+) Realização da reserva de reavaliação 89.449 104.500
(-) Juros sobre capital próprio 348.216 152.935
(-) Reserva legal 5% 43.282 25.651
Reserva para investimentos 563.598 438.942

2 - A Administração encaminhará a proposta para a transferência dos saldos de lucros acumulados
no valor de R$ 563.598 para a conta de Reserva para Investimentos para fazer frente às necessidades
de investimentos com recursos próprios, prevista no Orçamento de Capital.

(ii) Reserva para investimentos
Reserva para investimentos, especificamente da parcela com recursos próprios, relacionados à
ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

16. COBERTURA DE SEGUROS
As políticas de seguro adotadas pela Companhia garantem cobertura levando em conta o risco e a natureza
dos respectivos ativos, como segue:

Modalidade de seguro  Importância segurada - R$
Risco de engenharia 605.483
Incêndio 290.692
Responsabilidade civil - Diretores e funcionários 80.008
Responsabilidade civil - Obras em andamento 5.689
Responsabilidade civil - Operacional 1.500
A Companhia não tem seguro ambiental e de lucros cessantes.

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E RISCO
Considerando os termos da instrução CVM nº 235/95, a Companhia procedeu a uma avaliação de seus
ativos e passivos contábeis em relação aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e
metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, tanto a interpretação dos dados de mercado quanto a
seleção de métodos de avaliação requerem considerável julgamento e razoáveis estimativas para se produzir
o valor de realização mais adequado. Como conseqüência, as estimativas apresentadas não indicam,
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. A utilização de diferentes
hipóteses de mercado e/ou metodologias para estimativas pode ter efeito significativo nos valores de
realização estimados.
Segue abaixo os valores contábeis e de mercado dos instrumentos financeiros em 31 de dezembro
de 2005:

Valor Contábil Valor de mercado Ganho não realizado
Aplicações financeiras (i) 155.718 155.718 -
Debêntures (ii) (918.367) (955.630) 37.263
Empréstimos e
financiamentos (ii) (526.658) (604.315) 77.657

(1.289.307) (1.404.227) 114.920

(a) Riscos de taxa de câmbio
Este risco decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas
taxas de câmbio, que impactem os saldos de passivo de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira
captados no mercado e as despesas financeiras. A Companhia não mantém operações de “hedge” ou
“swap” com a finalidade de proteger-se de referido risco, em função dos montantes, custos envolvidos e
oportunidades. No entanto, quando possível, efetua a compra de câmbio antecipada e realiza operações
de captação de recursos em reais, como forma de proteção cambial.
Significativa parte da dívida financeira da Companhia estava atrelada ao dólar norte-americano, ao euro
e a outras moedas estrangeiras, no valor total de R$ 1.575.948 (nota 9). O quadro abaixo resume a
exposição líquida da Companhia ao fator da taxa de câmbio em 31 de dezembro de 2005.

Em milhares
US$ •

Empréstimos e financiamentos 666.890 1.020

(b) Risco de taxa de juros
Este risco é oriundo da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações
nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos. A
Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer “hedge” contra esse risco, porém monitora
continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a necessidade de substituição de
suas dívidas. Em 31 de dezembro de 2005, a Companhia possuía R$ 1.327.694 em empréstimos e
financiamentos captados a taxas variáveis de juros (CDI e TJLP).
Outro risco que a Sociedade enfrenta é a não correlação entre os índices de atualização monetária de
suas dívidas e das contas a receber. Os reajustes de tarifa de fornecimento de água e tratamento de
esgoto não necessariamente acompanham os aumentos dos índices de atualização que afetam as dívidas
da Companhia.

(c) Risco de crédito
Os riscos de crédito são atenuados pela venda a uma base de clientes geograficamente dispersa, incluindo
vendas para prefeituras municipais.

(d) Valorização dos instrumentos financeiros
Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia em 31 de dezembro de 2005 são
descritos a seguir, bem como os critérios para a sua valorização:
(i) Disponibilidades - Compreendem caixa e contas bancárias e aplicações financeiras. O valor de mercado

desses ativos não difere dos valores demonstrados no balanço patrimonial da Companhia.
(ii) Empréstimos e financiamentos e debêntures tiveram o valor de mercado determinado com base no

fluxo de caixa descontado, utilizando-se projeções de taxas de juros disponíveis.

18. RECEITA OPERACIONAL

2005 2004
Região Metropolitana de São Paulo 4.044.191 3.456.837
Sistemas regionais (i) 1.312.135 1.185.654
Total 5.356.326 4.642.491

(i) Compreende os municípios operados no Interior e Litoral do Estado de São Paulo.

19. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

2005 2004
Custo das vendas e serviços prestados:
Salários e encargos 854.573 806.362
Materiais gerais 105.333 84.489
Materiais de tratamento 98.823 91.450
Serviços de terceiros 297.469 260.423
Força e luz 421.319 396.940
Despesas gerais 40.603 35.044
Depreciação e amortização 572.301 578.672

2.390.421 2.253.380
Despesas com vendas:
Salários e encargos 142.687 138.180
Materiais gerais 6.632 6.028
Serviços de terceiros 82.354 66.956
Força e luz 941 802
Despesas gerais 46.667 46.025
Depreciação e amortização 3.291 2.952
Provisão para créditos de liquidação duvidosa,
líquida das recuperações (nota 5(c)) 255.292 241.577

537.864 502.520
Despesas administrativas:
Salários e encargos 113.030 110.388
Materiais gerais 3.973 3.527
Serviços de terceiros 94.153 94.825
Força e luz 1.250 904
Despesas gerais 73.376 60.936
Depreciação e amortização 20.389 17.287
Despesas fiscais 29.334 25.690

335.505 313.557
Custos, despesas com vendas e administrativas:
Salários e encargos 1.110.290 1.054.930
Materiais gerais 115.938 94.044
Materiais de tratamento 98.823 91.450
Serviços de terceiros 473.976 422.204
Força e luz 423.510 398.646
Despesas gerais 160.646 142.005
Depreciação e amortização 595.981 598.911
Despesas fiscais 29.334 25.690
Provisão para créditos de liquidação duvidosa,
líquida das recuperações 255.292 241.577

3.263.790 3.069.457
Despesas financeiras:
Juros e encargos sobre empréstimos e
financiamentos - moeda nacional 526.585 448.955

Juros e encargos sobre empréstimos e
financiamentos - moeda estrangeira 141.844 218.900

Juros sobre o capital próprio (nota 15 (e)) 348.216 152.935
Juros sobre o capital próprio (reversão) (348.216) (152.935)
Outras despesas com empréstimos e financiamentos 1.825 282
Imposto de renda sobre remessa ao exterior 9.450 (23.786)
Outras despesas financeiras 35.574 41.126
Variação monetária sobre empréstimos e financiamentos 80.411 76.057
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos (312.116) (179.697)
Outras variações monetárias e cambiais 1.611 21.257
Provisões 76.482 38.483
Total de despesas financeiras 561.666 641.577

Receitas financeiras:
Variações monetárias 33.958 60.305
Rendimentos das aplicações financeiras 32.292 23.114
Juros 48.368 57.552
Outros 44 1

Total das receitas financeiras 114.662 140.972
COFINS e PASEP (impostos sobre receitas financeiras) - (3.101)
Total das receitas financeiras 114.662 137.871

Despesas (receitas) financeiras, líquidas 447.004 503.706

20. RESULTADO OPERACIONAL POR SEGMENTO
A Companhia reporta 2 segmentos identificáveis: (i) sistemas de abastecimento de água; e (ii) sistemas
de coleta de esgoto.

2005
Sistemas de Sistemas de

água Esgoto Consolidado
Receita bruta das vendas e serviços 2.771.633 2.256.857 5.028.490
Receita bruta das vendas - por atacado 241.209 - 241.209
Outras receitas e serviços prestados 57.034 29.593 86.627

3.069.876 2.286.450 5.356.326
Impostos sobre vendas e serviços (213.394) (189.569) (402.963)
Receita líquida de vendas e serviços 2.856.482 2.096.881 4.953.363
Custo de vendas e serviços e
despesas operacionais (2.205.146) (1.058.644) (3.263.790)

Lucro operacional antes das
despesas financeiras 651.336 1.038.237 1.689.573

2004
Sistemas de Sistemas de

água Esgoto Consolidado
Receita bruta das vendas e serviços 2.396.159 1.939.971 4.336.130
Receita bruta das vendas - por atacado 217.378 - 217.378
Outras receitas e serviços prestados 60.931 28.052 88.983

2.674.468 1.968.023 4.642.491
Impostos sobre vendas e serviços (133.494) (111.925) (245.419)
Receita líquida de vendas e serviços 2.540.974 1.856.098 4.397.072
Custo de vendas e serviços e
despesas operacionais (2.051.911) (1.017.546) (3.069.457)

Lucro operacional antes das
despesas financeiras 489.063 838.552 1.327.615

21. HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
O montante de remuneração pago pela Companhia a seus Conselheiros e aos Administradores montou
em R$ 2.104 e R$ 1.838 para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, respectivamente.

22. COMPROMISSOS
(i) Aluguéis

Os aluguéis operacionais, administrativos e de instalações já contratados requerem os pagamentos
mínimos como segue:

2006 10.106
2007 2.766
2008 556
2009 24
Total 13.452

M&G  Poliéster S.A.
e Controladas
(Anteriormente denominada Rhodia-ster S.A.)
C.N.P.J. nº 56.806.656/0001-50 - Companhia Aberta

b) Reconciliação do imposto de renda e da contribuição social
Controladora Consolidado

2005 2004 2005 2004
Lucro (prejuízo) líquido antes do imposto de renda e da
contribuição social ............................................................... (22.300) 63.354 (16.097) 103.545 

Imposto de renda e contribuição social à alíquota
combinada de 34% .............................................................. (7.582) 21.540 (5.473) 35.205

Impostos sobre diferenças permanentes:
Equivalência patrimonial ...................................................... 7.582 (21.453) - -
Adições (exclusões) permanentes ....................................... - - (719) 838
Imposto de renda de anos anteriores ................................... (2) - 91 -
Prejuízos fiscais e outros ..................................................... 36 (69) 11.557 (1.047)
Incentivo fiscal de imposto de renda .................................... - - (451) (3.015)

Despesa total (corrente e diferida) ........................................ 34 18 5.005 31.981
A controlada M&G Fibras e Resinas Ltda. apurou o montante de R$451 de incentivos fiscais, referentes à utilização
do incentivo cultural da Lei Rouanet e Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Os incentivos fiscais
referentes ao lucro da exploração de acordo com a observação dos critérios constantes na nota explicativa nº 15
não foram utilizados em virtude da inexistência de tal lucro no exercício findo em 31 de dezembro de 2005.
8. Participações em controladas
a) Participação da M&G Poliéster S.A. em controladas

Patrimônio
 líquido Lucro Lucro Participação Provisão Saldos

(passivo a (prejuízo) remanes- direta para dos
descoberto) líquido cente nos  da M&G Equivalência passivo a   investi-

ajustado ajustado  estoques Poliéster - % patrimonial descoberto mentos
Controladas:
M&G Fibras e
Resinas Ltda. ......... 206.166 (22.597) - 99,99 (22.596) - 206.166

Rhodiaco Indústrias
Químicas Ltda. ....... 180.070 2.514 (985) 51 297 - 90.151

M&G Resinas de
Pernambuco S.A. ... (1.259) (227) - 96 - (1.209) -

(22.299) (1.209) 296.317
O saldo da rubrica “Lucro remanescente nos estoques”, no montante de R$985, corresponde ao efeito no resultado
do exercício da movimentação do lucro não realizado do estoque adquirido de controladas, R$1.685 em 31 de
dezembro de 2005 e R$700 em 31 de dezembro de 2004.
b) Movimentação dos investimentos e da provisão para perdas em controladas

Rhodiaco M&G M&G
Indústrias Fibras e Resinas de
Químicas Resinas Pernambuco

Saldos em 31 de dezembro de 2003 ......................................... 116.016 139.059 (837)
Dividendos recebidos ................................................................ (15.879) - -
Aumento de capital .................................................................... - 15.879 -
Reserva de reavaliação reflexa ................................................. -  445 -
Resultado de equivalência patrimonial ...................................... 10.285 52.811 (154)
Saldos em 31 de dezembro de 2004 ......................................... 110.422 208.194 (991)
Dividendos recebidos ................................................................ (20.568) - -
Aumento de capital .................................................................... - 20.568 -
Resultado de equivalência patrimonial ...................................... 297 (22.596) (218)
Saldos em 31 de dezembro de 2005 ......................................... 90.151 206.166 (1.209)
9. Imobilizado

Taxa Controladora Consolidado
média anual de Custo Custo 
  depreciação reavaliado reavaliado

 % 2005 2004 2005 2004
Terrenos ......................................................... - 2.230 2.230 3.963 3.963
Edifícios e benfeitorias ................................... 2 a 5 4.919 4.919 106.554 103.757
Instalações, máquinas e equipamentos ......... 19 - - 579.107 559.097
Veículos .......................................................... 20 - - 3.161 2.603
Móveis e utensílios ......................................... 10 - - 10.888 9.943
Marcas, patentes e software ........................... 20 - - 7.487 7.036
Imobilizações em curso e adiantamento a
fornecedores ................................................. - - - 7.268 20.829

7.149 7.149 718.428 707.228
Depreciações acumuladas ............................. (4.919) (4.919) (243.165) (132.174)

2.230 2.230 475.263 575.054
Em 31 de dezembro de 2003, as controladas M&G Fibras e Resinas Ltda. e Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda.,
com base em laudo de avaliação emitido por peritos independentes, registraram reavaliação de seus edifícios,
máquinas e equipamentos, a fim de atualizar o valor de reavaliação anterior. O valor de reavaliação acrescido ao
imobilizado, com a correspondente constituição das reservas de reavaliação, totalizou na controladora em 31 de
dezembro de 2003 o montante de R$91.394, líquido dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social e dos
efeitos sobre participações dos acionistas minoritários.
10. Empréstimos e financiamentos, inclusive partes relacionadas - posição consolidada
a) Posição do endividamento

Consolidado
2005 2004

Taxa anual Longo Longo
de juros - % Circulante  prazo Circulante  prazo

Em moeda estrangeira:
Com terceiros:
Pré-pagamento de exportação (US$) ............... 5 a 7 - 16.628 - 18.777
Financiamento e refinanciamento de
matérias-primas (US$) .................................... 4 a 6 - - 14.150 -

BNDES EXIM (US$) ......................................... 11 a 12 2.874 - - -
Provisão para perdas em instrumentos
derivativos (US$) ............................................ - 11.717 - 3.437 -

14.591 16.628 17.587 18.777
Com partes relacionadas (US$) ......................... 5 a 6 155.339 - 176.158 -

169.930 16.628 193.745 18.777
Em moeda nacional-
Com terceiros-
Indexado a TJLP - BNDES EXIM .................... 13 a 14 11.776 - 30.185 -

11.776 - 30.185 -
Total com terceiros ............................................. 26.367 16.628 47.772 18.777
Total com partes relacionadas ........................... 155.339 - 176.158 -

181.706 16.628 223.930 18.777
Os empréstimos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES referem-se à antecipação
de exportações futuras e estão garantidos por nota promissória da controlada M&G Fibras e Resinas Ltda.
Os empréstimos com partes relacionadas foram contraídos com a M&G Polimeri Italia S.p.A., e os vencimentos
devem ocorrer no segundo semestre de 2006, podendo ser renegociado, conforme critério definido entre as partes.
b) Longo prazo
As parcelas de longo prazo dos empréstimos vencem em 2007.
11.Provisão para obrigações diversas - consolidado

Consolidado
2005 2004

Provisão para queima de resíduos ............................................................................ 333 287
Provisão para frete .................................................................................................... 3.667 677
Provisão para folha de pagamento ............................................................................ 11.666 10.709
Provisão para parada para manutenção programada ............................................... 1.777 4.670
Outras obrigações ..................................................................................................... 2.468 2.844

19.911 19.187
A Companhia mantém contrato de consultoria com firma de advocacia que envolve o pagamento condicional de
honorários de cerca de R$5.000 ao longo de um período de 60 meses até agosto de 2010. Essa obrigação, não
registrada, será liquidada mensalmente em parcelas iguais ao longo daquele período na extensão que os serviços
de acompanhamento sejam prestados e os objetivos do serviço contratado remanesçam em vigor.
12. Provisão para contingências - consolidado
a) Contingências prováveis
As controladas são parte envolvida em processos trabalhistas, tributários e cíveis, que se encontram em instâncias
diversas. A provisão é determinada por valores atualizados monetariamente de perdas estimadas, estabelecidos
pelos consultores jurídicos em parceria com a Administração, e pode ser assim demonstrada:

Consolidado
2005 2004

Tributária ................................................................................................................... 109.367 44.675
Civil ........................................................................................................................... 284 -
Trabalhista ................................................................................................................. 859 805

110.510 45.480
A provisão para contingências tributárias refere-se substancialmente ao crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI sobre materiais tributados à alíquota zero, tomado e compensado pelas controladas nas suas
operações em montante excedente ao saldo garantido pelos antigos acionistas.

b) Depósitos judiciais
Os depósitos judiciais estão substancialmente relacionados às causas tributárias.
13. Transações com partes relacionadas

2005 2004
Ativo Passivo Ativo Passivo

Na controladora:
Recipet Revalorização de Produtos Ltda. .............................. 3.996 - 3.415 -
M&G Fibras e Resinas Ltda. .................................................. 985 - 1.400 -

4.981 - 4.815 -
No consolidado:
Cobarr S.p.A. ......................................................................... 253 - 565 - 
M&G Polymers USA LLC ....................................................... - 104 - 115
M&G Polimeri Italia S.p.A. ..................................................... - 25 - 32
M&G Finanziaria Industriale S.p.A. (*) ................................... 163 3.986 - 8.154
Serviços Tamaulipas, S.A. de CV ..........................................  446 136 281 -

862 4.251 846 8.301
(*) A controlada M&G Fibras e Resinas Ltda. provisionou o reembolso ao acionista controlador com relação às
despesas relativas ao exercício de 2005. Esses valores são atualizados monetariamente pela variação cambial.
Os empréstimos e financiamentos entre partes relacionadas estão apresentados na nota explicativa nº 10. Até 31
de dezembro de 2005, as despesas de juros sobre empréstimos com partes relacionadas totalizaram R$9.490.
Os ganhos de variação cambial nesses empréstimos totalizaram R$21.127 em 2005.
As contas a receber entre partes relacionadas estão apresentadas na nota explicativa nº 3.
Ainda em 2005 foram revertidos R$3.597 relativos à parcela correspondente ao período de 1º de outubro de 2002
a 31 de dezembro de 2003, devido ao perdão da dívida pela M&G Finanziaria Industriale S.p.A., e o montante de
R$3.153 relativo à parcela correspondente ao exercício de 2004 foi liquidado em 2005.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2005, as controladas efetuaram vendas (líquidas de impostos) e
compras entre si, no montante de R$142.935 (R$137.210 em 2004), referentes principalmente à prestação de
serviços de beneficiamento de matéria-prima da controlada Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda. para a controlada
M&G Fibras e Resinas Ltda. Os lucros não realizados, eliminados para fins de consolidação, totalizam R$985
(R$1.721 em 2004), líquidos dos efeitos do imposto de renda.
14. Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2005, o capital social autorizado é R$652.000 e o subscrito integralizado é R$367.597,
representado por 2.016.082 mil ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 2.014.720 mil ações ordinárias
e 1.362 mil ações preferenciais, tendo como principal acionista o Grupo Mossi & Ghisolfi, através da sua controlada
Mossi & Ghisolfi International S.A. (“M&G”).

Quantidade de ações (em milhares)
Ações Ações

ordinárias % preferenciais % Total %
M&G .................................................. 1.782.472 88,47 689 50,59 1.783.161 88,45
Demais acionistas ............................. 232.248 11,53 673 49,41 232.921 11,55

2.014.720 1.362 2.016.082
a) Direitos das ações
As ações preferenciais têm o direito de prioridade no reembolso do capital em caso de liquidação da Companhia.
b) Dividendos
O dividendo mínimo obrigatório é de 25% sobre o lucro líquido de cada exercício, ajustado conforme a legislação
societária.
O estatuto prevê que a Companhia poderá levantar balanços intermediários e que a diretoria poderá deliberar
dividendos intermediários à conta de lucros apurados naqueles balanços.
c) Reserva de reavaliação
A reserva de reavaliação reflexa das controladas, realizada com base nas depreciações, baixas ou alienações dos
respectivos bens reavaliados, é transferida a crédito de lucros ou prejuízos acumulados, líquida dos efeitos tributários.
15. Incentivos fiscais
a) Imposto de renda
A M&G Fibras e Resinas Ltda., uma das controladas da Companhia, goza dos seguintes incentivos fiscais na sua
unidade localizada em Pernambuco:

Nível de produção Redução
exigido para ou isenção Ano de

benefício  de imposto extinção do
Produtos (toneladas)  de renda - %  benefício
Fibras e polímeros de poliéster ................................. Até 36.000 25,00 2008

12,50 2013
Fibras e polímeros de poliéster ................................. Entre 36.000 e 100,00 2006

76.000 25,00 2008
12,50 2013

O incentivo de imposto de renda decorrente do lucro de exploração da unidade de Cabo de Santo Agostinho - PE
é reconhecido correntemente como redutor da despesa de imposto de renda, tanto na controladora quanto no
consolidado.
b) ICMS
Na fábrica de Cabo de Santo Agostinho - PE da controlada M&G Fibras e Resinas Ltda., existe o benefício do
PRODEPE, que consiste na isenção de 75% do ICMS a pagar gerado naquele Estado, mais 5% do ICMS a pagar
gerado em vendas externas à Região Nordeste, de acordo com o Decreto nº 27.547, que começou a vigorar em 1º
de fevereiro de 2005. Tais benefícios, PRODEPE e ICMS, têm seus prazos de vencimento até 2013 e 2017,
respectivamente. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2005, o montante reconhecido a crédito da rubrica
“Impostos sobre vendas”, no resultado, a título desses benefícios foi de R$21.424 (R$33.211 em 2004).
16. Outras receitas operacionais líquidas - consolidado

Consolidado
2005 2004

Resultado líquido de IPI presumido - alíquota zero ................................................... (2.932) (2.811)
Reversão da provisão para contingência de IPI presumido - alíquota zero (a) .......... - 17.121
Incentivos fiscais de exportação (b) .......................................................................... - 6.550
Reversão de provisão para perda de créditos de ICMS de 2003 .............................. - 2.224
Perdão de dívida - custos compartilhados com a controladora (c) ............................ 3.597 -
Crédito de ex-controladora - tratamento de manganês ............................................. 2.070 - 
Deságio na venda de crédito de ICMS ...................................................................... (362) - 
Outras ....................................................................................................................... (674) 1.581

1.699 24.665
(a) Refere-se à reversão de provisões para contingências tributárias relativas à compensação do IPI alíquota zero.
Essa reversão ocorreu devido à prestação de garantias adicionais pelo ex-acionista controlador quando do
fechamento definitivo da aquisição do controle acionário.
(b) Referem-se à apuração de créditos complementares relativos ao incentivo do IPI presumido sobre exportações,
conforme Instruções Normativas nº 36/97 e nº 103/97 e alterações posteriores.
(c) Refere-se aos custos compartilhados com a M&G Finanziaria Industriale S.p.A. em 2002 e 2003, conforme nota
explicativa nº 13.
17. Cobertura de seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, para o qual foram
contratadas coberturas de seguro por montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza da sua atividade e os riscos envolvidos em suas operações.
18. Plano de complementação de aposentadoria
As controladas M&G Fibras e Resinas Ltda. e Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda., por força da mudança do
controle acionário da Companhia, deixaram, em 30 de junho de 2003, de ser solidárias com as co-patrocinadoras
da entidade fechada de previdência privada denominada PRhosper Previdência Rhodia. Em 2 de junho de 2005,
foi publicado no Diário Oficial da União a liberação do saldo das reservas supracitadas para que fossem transferidas
para a nova entidade fechada de previdência privada ou ressarcidas aos funcionários, de acordo com a sua
decisão, o que ocorreu no segundo semestre de 2005.
A partir de 1º de julho de 2003, as controladas M&G Fibras e Resinas Ltda. e Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda.
passaram a fazer parte da BrasilPrev Seguros e Previdência S.A., que é uma entidade aberta de previdência
privada, com fins lucrativos e de personalidade jurídica própria, tendo por finalidade, através do produto de
contribuição definida, o Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL, suplementar os benefícios previdenciários aos
empregados das companhias e de outras que venham a participar dos planos por ela administrados.
As contribuições das patrocinadoras ao plano BrasilPrev apresentam-se como segue:
• Contribuições ordinárias - destinam-se à acumulação dos recursos necessários à concessão dos benefícios de
renda, são idênticas à contribuição dos participantes, estando limitada a 4% dos seus salários de participação.
• Contribuições extraordinárias - podem ser realizadas em qualquer tempo, a critério das patrocinadoras e dos
participantes.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2005, a Companhia efetuou contribuições à BrasilPrev no montante de
R$2.857 para custeio dos planos de benefícios.
19. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos
A Companhia avaliou seus ativos e passivos em relação aos valores de realização ou liquidação, por meio de
informações disponíveis e metodologias de avaliação estabelecidas pela Administração. Entretanto, tanto a
interpretação dos dados de mercado, quanto a seleção de métodos de avaliação requerem considerável julgamento
e razoáveis estimativas para produzir o valor de realização mais adequado. Como conseqüência, as estimativas
apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente.
O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias para estimativas pode ter efeito nos valores de
realização estimados.
Os principais ativos e passivos representativos de instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2005, como
registrados nos balanços patrimoniais naquela data, refletem aproximadamente os valores de realização ou
liquidação determinados como antes mencionado, quando tal avaliação alternativa é cabível.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004

(Em milhares de reais)

Ativo 2005 2004
Circulante
Disponibilidades 280.173 106.825
Contas a receber, líquido 1.191.336 958.209
Contas a receber de acionista 166.356 82.310
Estoques 36.070 29.959
Impostos e contribuições 23.515 30.578
Demais contas a receber 24.023 33.688

1.721.473 1.241.569

Realizável a longo prazo
Contas a receber, líquido 263.356 281.400
Contas a receber de acionista 800.594 749.505
Indenizações a receber 148.794 150.581
Depósitos judiciais 27.926 16.384
Impostos e contribuições 298.820 260.362
Demais contas a receber 32.920 28.311

1.572.410 1.486.543
Permanente
Investimentos 1.962 6.330
Imobilizado 31.291.399 32.132.981
Diferido 35.985 76.044

31.329.346 32.215.355
Total do Ativo 34.623.229 34.943.467

Passivo
Circulante
Fornecedores e empreiteiros 77.055 51.409
Empréstimos e financiamentos 759.013 1.514.790
Salários e encargos sociais 117.289 108.516
Provisões em discussão judicial e contingências 31.557 30.738
Juros sobre capital próprio a pagar 409.725 145.808
Impostos e contribuições a recolher 106.131 116.502
Impostos e contribuições 70.893 72.765
Demais contas a pagar 119.577 84.808

1.691.240 2.125.336
Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos 5.905.208 5.620.554
Impostos e contribuições a recolher 256.114 275.609
Impostos e contribuições 5.172.790 5.441.025
Provisões para contingências 580.840 465.759
Obrigações previdenciárias 276.558 224.845
Demais contas a pagar 108.489 93.802

12.299.999 12.121.594
Patrimônio Líquido
Capital social 9.124.796 9.124.796
Reserva de capital 133.533 120.029
Reserva de reavaliação 6.841.402 7.083.304
Reservas de lucros 4.532.259 4.368.408

20.631.990 20.696.537
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 34.623.229 34.943.467

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

2005 2004
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS 5.319.787 4.929.014
Contribuições sobre vendas e serviços - COFINS e PASEP (403.118) (259.929)
Receita líquida das vendas e serviços 4.916.669 4.669.085
Custo das vendas e serviços prestados (3.261.296) (3.173.008)
LUCRO BRUTO 1.655.373 1.496.077
DESPESAS OPERACIONAIS
Com vendas (541.174) (537.812)
Administrativas (359.956) (352.205)
Financeiras líquidas (345.523) 247.500
Total das despesas operacionais (1.246.653) (642.517)
LUCRO OPERACIONAL 408.720 853.560
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS
Perda na baixa de bens do imobilizado (50.937) (93.139)
Outras (6.381) 880

(57.318) (92.259)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 351.402 761.301

Imposto de renda (270.953) (207.664)
Contribuição social (71.925) (55.092)
Imposto de renda diferido 211.646 49.537
Contribuição social diferido 44.487 (5.426)
LUCRO ANTES DO ITEM EXTRAORDINÁRIO 264.657 542.656
Item extraordinário, líquido de imposto de renda e da
contribuição social (35.145) (37.670)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 229.512 504.986
Lucro líquido por lote de mil ações em R$ 8,06 17,73

Essas informações foram elaboradas de acordo com as seguintes práticas contábeis:
(i) Índice de atualização

A atualização monetária do ativo permanente, patrimônio líquido, das contas de resultado e a
apuração de ganhos e perdas nos itens monetários foram mensuradas com base na variação
da Unidade Monetária Contábil - UMC, considerando como base, a variação do Índice Geral de
Preços - Mercado - IGP-M (1,2% em 2005 e 12,4% em 2004).

(ii) Contas patrimoniais
Os montantes relativos aos ativos e passivos monetários apresentados “Em moeda de poder aquisitivo
constante” são idênticos àqueles apresentados pela “Legislação Societária”, exceto pelos valores a
receber de clientes, a pagar a fornecedores e empreiteiros e imposto de renda e contribuição social
diferidos no exigível a longo prazo que estão ajustados para refletir o poder aquisitivo ou a realização
em moeda de 31 de dezembro de 2005, tomando-se por base a taxa divulgada pela Associação
Nacional de Bancos de Investimento e Distribuidoras - ANBID.
O ativo permanente e o patrimônio líquido foram corrigidos com base na variação mensal da UMC,
atualizada pelo IGP-M até 31 de dezembro de 2005.

(iii) Contas do resultado
Todas as contas foram atualizadas monetariamente com base na variação da UMC, a partir do mês
de contabilização das transações, ajustadas pelos ganhos e perdas inflacionários apurados sobre os
saldos iniciais e finais de cada mês dos ativos e passivos monetários, e que geraram despesas e
receitas financeiras ou inflacionárias nominais, os quais foram considerados como redutores das
respectivas contas de resultado a que se vinculam.

(iv) Impostos e contribuições diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados com base nas alíquotas de
15%, mais adicional de 10% e 9%, respectivamente, sobre o montante da mais-valia dos bens e
direitos do ativo permanente gerado pelo resultado da sua atualização monetária, em conformidade
com as instruções da CVM, consubstanciadas no Pronunciamento nº 99/006 do IBRACON - Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil.
Base para cálculo dos efeitos fiscais sobre a atualização do ativo permanente:

2005 2004
Permanente (líquido do saldo de “terrenos”) 14.821.608 15.615.903
Do imposto de renda - 25% 3.705.402 3.903.976
Da contribuição social - 9% 1.333.945 1.405.431
Efeito total no exigível a longo prazo 5.039.347 5.309.407
Efeito no exercício
No resultado (229.017) (35.174)
No patrimônio líquido (41.043) 275.103

Efeito total no patrimônio líquido (270.060) 239.929

As despesas com aluguéis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 foram de R$
9.505 e R$ 11.300, respectivamente.

(ii) Contratos de compromisso firme
A Companhia apresenta contratos de longo prazo de compromisso firme junto a fornecedores de energia
elétrica. Os principais valores de contratos dessa modalidade são apresentados como segue:

2006 192.274
2007 167.994
2008 155.890
2009 159.623
2010 161.725
2011 166.968
2012 139.530
Total 1.144.004

Os gastos com energia elétrica para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 foram de
R$ 423.814 e R$ 398.744, respectivamente.

23. EVENTO SUBSEQÜENTE
Foi constituído o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SABESP I (o “Fundo”), que
tem como objetivo, observada a sua política de investimento, de composição e de diversificação da carteira,
a aquisição de direitos creditórios da SABESP, sob a forma de condomínio fechado, tendo o prazo de duração
de 60 (sessenta) meses contados da data de emissão de suas quotas, ou seja, 23 de março de 2006. O
Fundo e a distribuição de suas quotas seniores foram registrados na Comissão de Valores Mobiliários -
CVM em 17 de março de 2006, sob o nº CVM/SRE/RFD/2006/010.
Foram emitidas uma única série de quotas seniores e 26 (vinte e seis) quotas subordinadas, mantidas em
conta de depósito em nome dos seus respectivos titulares, com valor unitário na data de emissão correspondente
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). As quotas seniores serão amortizadas em 54 (cinqüenta e quatro)
parcelas mensais. As quotas subordinadas foram subscritas e integralizadas exclusivamente pela SABESP.
O Fundo terá um parâmetro de rentabilidade correspondente a 100% (cem por cento) da variação da Taxa
DI, acrescida de cupom prefixado de juros de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano base 252 dias
úteis, observados os termos do Regulamento do Fundo.
O Fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal e tem como custodiante e agente escriturador o
Banco do Brasil S.A..
Os recursos captados pela SABESP com a cessão de direitos creditórios para o Fundo serão utilizados pela
Companhia para liquidação de dívidas vincendas durante o exercício de 2006.

24. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
A demonstração do fluxo de caixa reflete as atividades de financiamento, investimento e operações da
Companhia derivadas dos registros contábeis preparados de acordo com a Legislação Societária e tem
sido apresentada em conformidade com as Normas Contábeis Internacionais - IAS nº 7 “Demonstrações do
Fluxo de Caixa”.

2005 2004
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 865.647 513.028
Ajustes para reconciliação do lucro líquido:
Impostos e contribuições diferidos (32.470) 340
Impostos compensados - (43.096)
Provisões para contingências 135.714 91.183
Obrigações previdenciárias 68.665 89.906
Custo residual do ativo imobilizado baixado 19.051 34.440
Baixa do ativo diferido 6.700 -
Provisão para investimentos 4.360 -
Depreciação e amortização 595.981 598.911
Juros calculados sobre empréstimos e financiamentos a pagar 677.921 693.684
Variações monetárias e cambiais de empréstimos
e financiamentos (230.797) (103.640)

Variação monetária de juros sobre o capital próprio 715 9.794
Juros e variações monetárias passivas 24.852 28.128
Juros e variações monetárias ativas (21.343) (36.000)
Provisão para devedores duvidosos 255.292 241.577
Lucro líquido ajustado 2.370.288 2.118.255
Variação no ativo circulante:
Contas a receber, líquido - curto prazo (363.110) (244.047)
Contas a receber de acionista (27.991) (166.627)
Estoques (6.466) (7.296)
Demais contas a receber 9.265 (20.273)
Contas a receber, líquido - longo prazo (122.935) (169.839)
Contas a receber de acionista (96.388) (104.977)
Depósitos judiciais (11.737) 1.387
Demais contas a receber (4.944) (1.753)

(624.306) (713.425)

Variação no passivo circulante:
Fornecedores e empreiteiros 26.203 (356)
Salários e encargos sociais 10.061 (28.066)
Juros sobre o capital próprio a pagar (727) (1.865)
Impostos e contribuições a recolher (50.064) 49.735
Demais contas a pagar - curto prazo 35.776 25.811
Fundo de pensão (14.283) (13.270)
Provisões para contingências (13.921) (4.416)
Demais contas a pagar a longo prazo 15.801 3.723

8.846 31.296
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 1.754.828 1.436.126
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição de bens do ativo imobilizado (660.373) (670.257)
Venda de bens do ativo imobilizado - 176
Aumento do ativo diferido (106) (444)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (660.479) (670.525)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Empréstimos e financiamentos - curto prazo
Captações - 130.000
Pagamentos - (133.787)

Empréstimos e financiamentos - longo prazo
Captações 1.153.479 780.722
Pagamentos (1.991.370) (1.585.496)

Pagamento de juros sobre o capital próprio (81.842) (132.496)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (919.733) (941.057)
Aumento (Redução) nas disponibilidades 174.616 (175.456)
Disponibilidades no início do exercício 105.557 281.013
Disponibilidades no final do exercício 280.173 105.557
Variação nas disponibilidades 174.616 (175.456)
Informações suplementares de fluxo de caixa:
Juros e taxas de empréstimos e financiamentos 701.641 701.261
Capitalização de juros e variações monetárias e cambiais 4.335 4.907
Imposto de renda e contribuição social pagos 359.826 129.973
Ativo imobilizado recebidos em doações 13.529 14.552
COFINS e PASEP pagos 378.932 216.699
Encontro de contas (715) (126.814)

25. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES
(a) Em moeda de poder aquisitivo constante

Em atendimento à resolução CFC nº 900/01 - Aplicação do Princípio da Atualização Monetária,
apresentamos, a seguir, as informações suplementares referentes às demonstrações financeiras e
correspondentes notas explicativas elaboradas em moeda de poder aquisitivo constante, considerando
a variação do índice de atualização.

M&G  Poliéster S.A.
e Controladas
(Anteriormente denominada Rhodia-ster S.A.)
C.N.P.J. nº 56.806.656/0001-50 - Companhia Aberta

Reserva de
Capital reavaliação Prejuízos
social de controladas acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2003 ................................. 367.597 226.681 (332.976) 261.302
Realização das reservas de reavaliação de controladas ...... - (48.586) 48.586 -
Reavaliação de controladas ................................................. -  444 - 444
Lucro líquido ......................................................................... - - 63.336 63.336
Saldos em 31 de dezembro de 2004 ................................. 367.597 178.539 (221.054) 325.082
Realização das reservas de reavaliação de controladas ...... - (48.583) 48.583 -
Prejuízo líquido ..................................................................... - - (22.334) (22.334)
Saldos em 31 de dezembro de 2005 ................................. 367.597 129.956 (194.805) 302.748

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Receita bruta de vendas 2005 2004 2005 2004
Vendas de produtos e serviços:
Mercado interno ............................................................................... - - 1.246.171 1.257.312
Mercado externo .............................................................................. - - 96.410 200.600

Deduções da receita bruta:
Impostos sobre vendas (ICMS, IPI, PIS e COFINS) ........................ - - (247.373) (245.262)
Abatimentos e devoluções ............................................................... - - (29.870) (18.517)

Receita líquida de vendas e serviços ............................................. - - 1.065.338 1.194.133
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados .................... - - (949.794) (982.335)
Lucro bruto ...................................................................................... - - 115.544 211.798
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas ...................................................................................... - - (33.090) (47.486)
Administrativas e gerais .................................................................... (505) (368) (64.779) (59.937)
Receitas financeiras .......................................................................... 879 746 32.051 11.873
Despesas financeiras ........................................................................ (161) (166) (110.299) (68.544)
Variações monetárias e cambiais líquidas ......................................... - - 42.631 31.190
Total das receitas (despesas) operacionais, líquidas ......................... 213 212 (133.486) (132.904)
Lucro (prejuízo) antes da equivalência patrimonial e outros ....... 213 212 (17.942) 78.894
Equivalência patrimonial ................................................................... (22.299) 63.096 - -
Provisão para perdas em controladas ............................................... (218) (154) - -
Outras receitas operacionais, líquidas ............................................... 4 200 1.699 24.665
Lucro (prejuízo) operacional .......................................................... (22.300) 63.354 (16.243) 103.559
Receitas (despesas) não operacionais .......................................... - - 146 (14)
Lucro (prejuízo) antes de imposto de renda, contribuição social
e participações minoritárias .......................................................... (22.300) 63.354 (16.097) 103.545

Imposto de renda e contribuição social - correntes ........................... (34) (18) (28.793) (44.632)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos ............................. - - 23.788 12.651
Lucro (prejuízo) antes das participações minoritárias ................. (22.334) 63.336 (21.102) 71.564
Participações minoritárias .............................................................. - - (1.232) (8.228)
Lucro (prejuízo) líquido ................................................................... (22.334) 63.336 (22.334) 63.336
Lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações R$ ......................... (11,08) 31,42 (11,08) 31,42

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Origens de recursos 2005 2004 2005 2004
Das operações:
Lucro (prejuízo) líquido ....................................................................... (22.334) 63.336 (22.334) 63.336
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante:
Equivalência patrimonial ................................................................... 22.299 (63.096) - -
Dividendos recebidos ........................................................................ 20.568 15.879 - -
Depreciação e amortização ............................................................... - 6 117.478 110.620
Variação cambial sobre empréstimos de longo prazo ....................... - - (2.221) (1.088)
Juros sobre empréstimo de longo prazo ........................................... - - 931 203
Valor residual do ativo permanente baixado ...................................... - - 420 146
Provisão para contingências ............................................................. - - 65.030 26.949
Imposto de renda diferido .................................................................. - - (23.342) (10.917)
Minoritários ........................................................................................ - - 1.232 8.228

Recursos originados das operações .................................................... 20.533 16.125 137.194 197.477
De terceiros-

Aumento do exigível a longo prazo (captação de empréstimos) ....... - - 9.905 22.592
Total das origens ................................................................................ 20.533 16.125 147.099 220.069
Aplicações de recursos
Nas operações:
Aumento do realizável a longo prazo .................................................. - - 6.794 3.167
No ativo permanente:
Investimentos .................................................................................... 20.568 15.879 - -
Imobilizado ........................................................................................ - - 18.107 14.898

Dividendos pagos a minoritários ......................................................... - - 19.762 15.256
Por transferência de financiamento do exigível a longo prazo para o
passivo circulante .............................................................................. - - 10.764 3.500

Total das aplicações ........................................................................... 20.568 15.879 55.427 36.821
Aumento (redução) no capital circulante ......................................... (35) 246 91.672 183.248
Variações no capital circulante
Capital circulante final .......................................................................... 4.041 4.076 122.765 31.093
Capital circulante inicial ........................................................................ (4.076) (3.830) (31.093) 152.155
Aumento (redução) no capital circulante ......................................... (35) 246 91.672 183.248

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

7. Imposto de renda e contribuição social
a) Composição de impostos diferidos M&G Fibras Rhodiaco M&G Recipet M&G Resinas
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são originados de: e Resinas Indústrias Políester Revalorização de de Pernambuco                    Total
Imposto de renda e contribuição social diferidos: Ltda. Químicas Ltda. S.A. Produtos Ltda. S.A. 2005 2004
Sobre prejuízos fiscais ....................................................................................................................................... 14.038 - 2.878 3.024 358 20.298 25.680
Sobre diferenças temporárias ............................................................................................................................ 42.234 1.753 327 748 - 45.062 23.657

Créditos potencial total ........................................................................................................................................ 56.272 1.753 3.205 3.772 358 65.360 49.337
Créditos tributários não registrados ..................................................................................................................... (35.221) - (3.205) (3.772)  (358) (42.556) (34.264)
Impostos diferidos - ativo .................................................................................................................................... 21.051 1.753 - - - 22.804 15.073
Parcela circulante ................................................................................................................................................ 13.766 1.753 - - - 15.519 15.073
Parcela de longo prazo ....................................................................................................................................... 7.285 - - - - 7.285 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos:
Sobre a reavaliação ........................................................................................................................................... 34.542 59.477 - - - 94.019 114.910
Sobre a variação cambial diferida, para fins fiscais ........................................................................................... 30.948 - - - - 30.948 26.114

Impostos diferidos - passivo ................................................................................................................................ 65.490 59.477 - - - 124.967 141.024
A Administração da Companhia entende que a realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias, relativas às contingências de longo prazo, só deverá ocorrer em período posterior ao da reversão das diferenças
passivas por reavaliação de ativos e variação cambial diferida, motivo pelo qual não foi registrada parte do crédito potencial.

1. Contexto operacional
A M&G Poliéster S.A. (“Companhia”), anteriormente denominada Rhodia-ster S.A., por meio de suas controladas,
atua na produção e comercialização de resina PET para embalagens, fibras sintéticas de poliéster, ácido tereftálico
purificado (PTA) e polímeros de poliéster reciclados, bem como na prestação de serviços relacionados a essas
atividades.
2. Principais práticas contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas normas
estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos,
passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Companhia incluem, portanto, estimativas
referentes à vida útil do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, provisão para créditos
de liquidação duvidosa, provisões para perdas em estoque, determinações de provisões para imposto de renda
e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.
a) Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência dos exercícios. A receita
de venda de produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são
transferidos para o comprador. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em virtude de sua
realização.
b) Ativos circulante e realizável longo prazo
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente, pela
Administração, para cobrir as possíveis perdas na realização, com base na avaliação acerca da situação específica
de cada cliente e respectivas garantias oferecidas.
Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou
aos valores de realização, ajustados, quando aplicável, por provisão para perdas, exceto quanto às importações
em andamento, que são valorizadas ao custo acumulado individual.
Os demais ativos são apresentados pelo seu valor de realização, incluindo, quando aplicável, as variações
monetárias e os rendimentos proporcionais auferidos.
c) Investimentos em controladas
As participações societárias em controladas, nas demonstrações financeiras da controladora, são avaliadas pelo
método de equivalência patrimonial, eliminando-se os lucros não realizados até as datas de encerramento dos
exercícios. A Companhia adota a prática contábil de manter provisão sobre o passivo a descoberto de controlada,
em virtude da existência de responsabilidade formal e operacional.
d) Outros investimentos
Os outros investimentos, basicamente compostos por depósitos compulsórios das Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. - Eletrobrás, estão apresentados ao custo de aquisição e deduzidos da provisão para perdas estimada na
realização.
e) Imobilizado
É registrado ao custo, acrescido da reavaliação de edifícios, máquinas e equipamentos, efetuada em dezembro
de 2003, com base em laudo de avaliação preparado por peritos independentes. As depreciações de bens do
imobilizado são calculadas pelo método linear às taxas anuais mencionadas na nota explicativa nº 9. O impacto
da reavaliação foi reconhecido na reserva de reavaliação (patrimônio líquido) e no imposto de renda diferido
(exigível em longo prazo). A reserva de reavaliação é realizada a crédito de lucros ou prejuízos acumulados, por
ocasião da depreciação e baixa dos respectivos bens.
f) Passivos circulante e exigível longo prazo
São demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos, variações monetárias ou cambiais proporcionais incorridos.
As obrigações por imposto de renda e contribuição social são reconhecidas segundo o regime de competência.
É registrado imposto de renda diferido sobre as diferenças temporárias de ativos e passivo entre as demonstrações
financeiras e a sua base tributária. Os benefícios decorrentes do incentivo fiscal de imposto de renda sobre o
lucro da exploração são reconhecidos como redução da despesa com imposto de renda.
A provisão para parada para manutenção programada é calculada com base em estudos do departamento de
engenharia da Companhia e contabilizada mensalmente até o momento em que a manutenção é realizada.
g) Incentivos de ICMS - Prodepe
Os benefícios advindos do incentivo de ICMS - Prodepe são registrados quando realizados a crédito da rubrica
“Impostos sobre vendas” na demonstração do resultado.
h) Demonstrações financeiras consolidadas
Foram preparadas de acordo com os critérios técnicos de consolidação previstos na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM nº 247/96 e normas complementares e incluem as controladas relacionadas a seguir:

Participação
no capital social total - %
2005 2004

Direta Indireta Direta Indireta
Controladas:
M&G Fibras e Resinas Ltda. ................................................................. 100 - 100 -
Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda. ..................................................... 51 - 51 -
Recipet Revalorização de Produtos Ltda. ............................................. - 100 - 100
M&G Resinas de Pernambuco S.A. ...................................................... 96 4 96 4

Na consolidação foram eliminadas as participações da controladora nos patrimônios líquidos das controladas,
bem como os saldos ativos e passivos, os resultados não realizados e os efeitos, na demonstração do resultado,
de transações efetuadas entre essas Companhias. A participação dos acionistas minoritários foi destacada nas
demonstrações financeiras consolidadas.
3. Contas a receber Consolidado

2005 2004
Clientes no país ......................................................................................................... 145.016 205.801
Clientes no país - partes relacionadas ...................................................................... 7.338 -
Clientes no exterior ................................................................................................... 11.919 36.925
Clientes no exterior - partes relacionadas ................................................................. 7.404 -

171.677 242.726
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ......................................................... (983) (1.013)

170.694 241.713
Em 31 de dezembro de 2005, o saldo da conta “Clientes no país - partes relacionadas” refere-se a despesas
cobradas da M&G Polímeros Brasil S.A.
Em 31 de dezembro de 2005, o saldo da conta “Clientes no exterior - partes relacionadas” refere-se a vendas de
resinas para M&G Polímeros México.
4. Estoques Consolidado

2005 2004
Produtos acabados ................................................................................................... 103.374 39.738
Produtos em elaboração ........................................................................................... 10.677 6.297
Matérias-primas ........................................................................................................ 80.246 88.161
Materiais de embalagem ........................................................................................... 1.190 1.261
Materiais de manutenção .......................................................................................... 23.110 20.408
Importações em andamento ...................................................................................... 29.939 47.985

248.536 203.850
Provisão para perdas em estoque ............................................................................. (3.850) (2.110)

244.686 201.740

5. Impostos a recuperar
Consolidado

2005 2004
Circulante:
ICMS a recuperar ..................................................................................................... 22.106 16.482
ICMS a recuperar - provisão para perdas ................................................................ (7.867) (2.162)
PIS/COFINS a recuperar ......................................................................................... 7.717 4.783
IPI a recuperar ......................................................................................................... 115 72
IRPJ e CSLL a recuperar ......................................................................................... 684 320

22.755 19.495
Longo prazo:
ICMS a recuperar ..................................................................................................... 31.822 24.501
PIS/COFINS a recuperar ......................................................................................... 209 -

32.031 24.501

Os créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS que a Companhia tem a recuperar
originam-se, principalmente, das operações do estabelecimento de Poços de Caldas - MG com destino à Zona
Franca de Manaus e ao Mercado Externo, bem como da aquisição de itens do imobilizado. Devido a um processo
administrativo instaurado em 2003, pela Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, a partir do segundo
trimestre de 2005 a Companhia não tem obtido autorização para alienar seus créditos, que correspondem a
R$47.202, dos quais R$8.225 referem-se a operações com o mercado externo.
A Administração da Companhia entende que essa situação é temporária e está tomando as providências legais
para permitir a realização desse crédito; por esse motivo, entende que o nível de provisão para eventual perda é
suficiente para refletir a realização de tal ativo.
6. Outras contas a receber

Consolidado
2005 2004

Créditos de fornecedores .......................................................................................... 2.514 -
Indenização de seguros ............................................................................................ 1.317 -
Venda de crédito de ICMS a receber ......................................................................... - 4.362
Outros créditos .......................................................................................................... 2.666 3.695

6.497 8.057

continua
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (CONTROLADORA)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
E DE 2004 (Em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações)

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004 (Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
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(v) Conciliação entre o lucro líquido do exercício e o patrimônio líquido, apurados de acordo com a
legislação societária e em moeda de poder aquisitivo constante:

Lucro líquido do exercício Patrimônio líquido
2005 2004 2005 2004

Pela legislação societária 865.647 513.028 8.482.548 7.951.588
Correção monetária
Do permanente (555.890) 2.196.333 17.191.976 18.056.561
Do patrimônio líquido (308.280) (2.240.532) - -
Ajuste a valor presente - líquido (982) 983 (3.187) (2.205)
Reversão (provisão) de impostos
Imposto de renda 168.395 25.863 (3.705.402) (3.903.976)
Contribuição social 60.622 9.311 (1.333.945) (1.405.431)
Em moeda de poder aquisitivo constante 229.512 504.986 20.631.990 20.696.537

(b) Demonstração de valor adicionado

2005 % 2004 %
1 - Receitas
1.1) Vendas de mercadorias,

produtos e serviços 5.356.326 4.642.491
1.2) Baixa de Créditos/ Provisão para

devedores duvidosos (255.292) (241.577)
1.3) Não operacionais (23.800) (32.838)

5.077.234 4.368.076
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros
2.1) Matérias-primas consumidas 98.823 91.450
2.2) Custo das mercadorias e serviços vendidos 853.643 764.916
2.3) Materiais, força e luz, serviços

de terceiros e outros 301.363 270.749
1.253.829 1.127.115

3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 3.823.405 3.240.961
4 - Retenções

(Depreciação/Amortização) 595.981 598.911
5 - Valor Adicionado Líquido

Produzido pela Entidade (3-4) 3.227.424 2.642.050
6 - Valores Remunerados

por Terceiros
6.1) Receitas financeiras 114.662 140.972
7 - Valor Adicionado Total a

Distribuir (5+6) 3.342.086 100,0 2.783.022 100,0
Distribuição do Valor Adicionado
- Remuneração do Trabalho 1.034.677 30,9 989.063 35,6
- Salários e Encargos 922.724 27,6 859.870 30,9
- Participação dos Empregados nos lucros 44.292 1,3 40.262 1,5
- Planos de Aposentadoria e Pensão 67.661 2,0 88.931 3,2

- Remuneração do Governo 875.323 26,2 598.051 21,5
- Federais 872.634 26,1 594.955 21,4
- Estaduais 1.789 0,1 2.417 0,1
- Municipais 900 0,0 679 0,0

- Remuneração do Capital de Terceiros 566.439 17,0 682.880 24,5
- Juros 552.216 16,5 665.363 23,9
- Aluguéis 14.223 0,5 17.517 0,6

- Remuneração do Capital Próprio 348.216 10,4 152.935 5,5
- Lucros retidos 517.431 15,5 360.093 12,9

Aos Acionistas e Administradores da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
São Paulo - SP

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
- SABESP, levantados em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes
aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam:
(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os
sistemas contábil e de controles internos da Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação
das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Companhia,
bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, o resultado de suas operações,
as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos
exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP, abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam
ao exame das Demonstrações Financeiras, do Relatório Anual da Administração e da Proposta da
Administração para Destinação do Resultado, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2005 e com base nos exames efetuados, nos esclarecimentos prestados pela Administração, considerando,
ainda, o Parecer dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu, datado de 23 de março de 2006,
em especial o seu parágrafo 5º, concluíram que os documentos acima, em todos os seus aspectos relevantes
estão adequadamente apresentados e opinam favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação
da Assembléia Geral de Acionistas.

São Paulo, 23  de março de 2006.

CARLOS ALBERTO PONTELLI

MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA

FRANCISCO MARTINS ALTENFELDER SILVA

DILMA SELI PENA PEREIRA

JORGE MICHEL LEPELTIER

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

4. As informações suplementares para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, referentes
às demonstrações do fluxo de caixa descritas na nota explicativa nº 24, e as demonstrações financeiras
em moeda de poder aquisitivo constante, preparadas de acordo com os critérios descritos na nota explicativa
nº 25, item (a), e do valor adicionado descrito na nota explicativa nº 25, item (b), são apresentadas com
o propósito de permitir análises adicionais e não são requeridas como parte das demonstrações financeiras
básicas. Essas informações foram por nós examinadas de acordo com os procedimentos de auditoria
mencionados no parágrafo 2 e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os
aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

5. Conforme mencionado na nota explicativa nº 6 às demonstrações financeiras, a Companhia está em fase
de negociação com o Governo do Estado de São Paulo, no que tange à forma de ressarcimento dos
valores de complementação de aposentadoria e pensões pagas pela Companhia e quanto ao fluxo futuro
desses pagamentos a serem ressarcidos pelo Governo do Estado de São Paulo. Em razão do atual estágio
das negociações entre a Companhia e o Governo do Estado de São Paulo, não é possível a determinação
do valor a ser efetivamente ressarcido.

São Paulo, 23 de março de 2006.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Marco Antonio Brandão Simurro
Contador - CRC nº 1 RJ 052000/O-0 “S” SP

Diretor Presidente Dalmo do Valle Nogueira Filho

Diretor Econômico-Financeiro e de
Relações com Investidores Rui de Britto Álvares Affonso

Diretor de Gestão Corporativa Reinaldo José Rodriguez de Campos

Diretor de Sistemas Regionais Enéas Oliveira de Siqueira

Diretor de Tecnologia e Planejamento José Everaldo Vanzo

Diretor Metropolitano Paulo Massato Yoshimoto

Conselheiro Presidente Mauro Guilherme Jardim Arce

Conselheiro Vice-Presidente Fernando Carvalho Braga

Conselheiros Martus Antonio Rodrigues Tavares

Fernando Maida Dall’Acqua

Gustavo de Sá e Silva

Maria Helena Guimarães de Castro

Alexander Bialer

Daniel Sonder

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA

Nara Maria Marcondes França
CRC 1SP 207447/O-0

Superintendente de Contabilidade
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Graciano R. Affonso S/A-Veículos
CNPJ nº 43.952.001/0001-49

Edital de Convocação
São convidados os srs. Acionistas a se reunirem em Assembléias Ge-
rais Ordinária e Extraordinária que se realizarão cumulativamente no
dia 29 de abril de 2006, às 9:30 hs., na sede social à Av. Sete de Se-
tembro, 1555, Araraquara-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Or-
dem do Dia: Ordinariamente: a) Leitura, discussão e votação das con-
tas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao
exercício social de 2005. b) Eleição dos membros da Diretoria para o
triênio 2006/2008. c) Fixação dos honorários da Diretoria. Extraordina-
riamente: a) Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se à
disposição dos srs. Acionistas, na sede da sociedade, à Av. Sete de Se-
tembro, 1555, Araraquara-SP, os documentos a que se refere o art. 133
da Lei 6404/76, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2005.

Araraquara, 23 de Março de 2006.
Jorge Affonso - Diretor Presidente (23, 24 e 25)

M&G  Poliéster S.A.
e Controladas
(Anteriormente denominada Rhodia-ster S.A.)
C.N.P.J. nº 56.806.656/0001-50 - Companhia Aberta

continua

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas:
A M&G Poliéster S.A. submete para apreciação o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
individuais e consolidadas, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho
Fiscal referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2005.
1 - Introdução
O cenário econômico em 2005 foi marcado por acontecimentos que influenciaram a cadeia petroquímica. No 1º
semestre, a economia manteve-se aquecida, assim como o desempenho no volume de vendas, que foi superior
em 1,2% ao primeiro semestre do ano anterior, ressaltando que 2004 já havia sido um ano excelente em termos de
resultado para o setor. A receita líquida daquele período cresceu R$ 87,7 milhões ante o mesmo período de 2004,
o que representou crescimento de 17,6%.
A partir do 2º semestre, o desaquecimento da economia brasileira - decorrente do aperto monetário para controle
da inflação e queda do consumo e investimentos devido à desconfiança gerada pela crise política, bem como o
impacto cambial decorrente da desvalorização do dólar norte-americano frente ao real, afetaram o desempenho
das vendas em reais. O resultado anual apresentou um volume de vendas 14% inferior ao ano anterior, sendo que
a receita líquida foi 10,8% (R$ 128,8 milhões) menor. Em dólares norte-americanos, a receita líquida em 2005
atingiu o montante de US$ 435,2 milhões, contra US$ 410,4 em 2004, o que representa crescimento de 6%.
Em relação aos custos, o monoetilenoglicol (MEG) e o paraxileno (PX), principais matérias-primas para a produção
de poliéster, em função da dinâmica demanda-oferta, esta última afetada pelos problemas causados em decorrência
dos furacões nos EUA e Golfo do México, bem como do incremento no preço médio de seu principal componente,
a nafta - que aumentou cerca de 26% -, foram afetados pelo acréscimo médio no preço em 12% e 21%,
respectivamente, principalmente no segundo semestre.
Mediante sua política de estoques e monitoramento constante dos preços de venda, a companhia procurou
administrar os efeitos do incremento dos custos sobre a margem bruta. Em função do cenário exposto, a geração
de caixa em reais (EBITDA), foi de R$ 136,9 (R$ 239,7 em 2004). Em dólares norte-americanos, a geração de
caixa apresentada por este indicador foi de US$ 66,2 milhões (US$ 82,1 em 2004).
Cabe ressaltar que a comparação com 2004 deve considerar o excelente resultado daquele ano, melhor dos
últimos anos para o setor, decorrente de uma conjuntura econômica interna e externa que foi bastante favorável,
ainda assim, o primeiro semestre ficou em linha, em termos de volume de vendas, e cresceu, em termos de
receita, na comparação com o ano anterior, o que ressalta a boa performance obtida na primeira metade do ano.
2 - Setor de Atuação e Desempenho
• Setor de Embalagens
As vendas no 1º semestre de 2005 foram boas, principalmente no mercado interno, impulsionadas pelo desempenho
da economia ao final de 2004, e que perdurou durante a primeira metade do ano. O volume vendido neste período
foi de 83.460 toneladas, 17% maior que o mesmo período do ano anterior, sendo a receita líquida gerada de R$
351,8 milhões, maior em 48,2%. Em dólares, o incremento na receita líquida foi de US$ 50,4 milhões, o que
representou crescimento de 58,7%.
A economia desacelerou no início da segunda metade do ano face ao arrocho monetário realizado para controle
inflacionário, que reduziu o nível de atividade, e também em decorrência da queda dos índices de confiança de
consumidores e empresários, diante da crise política, o que levou a redução no consumo e investimentos. Este
fator, aliado ao acréscimo nos preços em decorrência dos custos elevados dos insumos, que subiram devido aos
efeitos gerados pelos eventos naturais que atingiram os EUA e o Golfo do México, principalmente os furacões
“Katrina” e “Rita”, afetaram as vendas deste período. Como conseqüência, o volume de vendas de resina PET no
ano foi 8,2% menor que em 2004, contudo, a receita líquida em dólares cresceu 4,7%.
Em 2005, mais uma vez foi mostrada ao mercado a alta qualidade e processabilidade das resinas M&G para
refrigerante, óleo (Cleartuf Max) e água (A80W).
• Setor Têxtil
Em termos de resultados, a exemplo do setor de embalagens, o setor têxtil também teve um primeiro semestre
marcado por forte demanda, o que manteve as fábricas do grupo em plena capacidade. Importações foram feitas
para suprir o mercado e garantir que os clientes não parassem por falta de matéria-prima, ao todo, o país importou
20 mil toneladas em 2005, contra 10 mil em 2004 e 2,2 mil em 2003.
No segundo semestre, este segmento também sofreu retração em conseqüência dos furacões “Katrina e Rita” e
da desaceleração da economia. Com a mesma intensidade que devastaram cidades inteiras, os eventos naturais
que atingiram os EUA e Golfo do México fizeram subir os preços das matérias-primas da cadeia poliéster, sendo
que entre agosto e outubro, período de concentração dos furacões, o MEG aumentou 27% e o PX 50%. No ano, o
aumento médio destas matérias-primas foi de 12% e 21%, respectivamente, o que significou um impacto de 40%
no custo da fibra. Com o preço da fibra elevado, houve incremento da vantagem competitiva do algodão, o que
reduziu a demanda por poliéster no segundo semestre.
Somados, o fraco 2º semestre e a dinâmica primeira metade do ano, permitiram a M&G fechar 2005 com um
volume de vendas semelhante ao de 2004. A receita líquida gerada foi de R$ 314,3 milhões. Em dólares norte-
americanos, a receita líquida cresceu 4,6%.
Conforme antecipado no relatório de 2004, a M&G Poliéster trabalhou em 2005 para concretizar o lançamento de
novos produtos que permitiram à empresa acrescentar ao seu portfólio produtos de maior valor agregado, tal como
a Fibra 1 denier (1,1 dtex) para produção de fios mais finos, que resultam em tecidos mais nobres e que hoje
representa 15% da produção, e a Fibra Alya Health que trouxe ao Brasil o conceito de fibras inteligentes, mediante
a criação de um produto com características antimicrobianas por aditivação com íons de prata e aplicações em
uma variada gama de segmentos têxteis.
• Reciclagem
A reciclagem de garrafas PET é um dos temas de grande importância para o grupo e tem destaque nas atividades
ligadas ao meio ambiente. Com intensa dedicação ao desenvolvimento e pesquisa de tecnologia para reciclagem,
a Recipet Revalorização de Produtos Ltda., empresa do grupo, reciclou o equivalente a cerca de 200 milhões de
garrafas em 2005, além de ter recuperado uma grande quantidade dos resíduos sólidos de PET intrínsecos aos
processos industriais de toda a cadeia produtiva, incluindo os principais clientes de resina da M&G Fibras e Resinas
Ltda., outra empresa do grupo. Ademais de ser uma atividade social e ambientalmente correta, gerou uma receita
líquida que atingiu a marca dos R$ 24,5 milhões, mediante venda de seus produtos reciclados aos mercados:
químico, de embalagens não alimentícias, e principalmente o têxtil, onde contribuiu com o sucesso do
desenvolvimento da fibra Alya-Eco em conjunto com a atividade fibras da M&G Fibras e Resinas Ltda.
3 - Investimentos
A M&G Poliéster, utilizando recursos próprios, investiu R$ 18,1 milhões em 2005 na manutenção de seus ativos,
melhoria da qualidade do produto, higiene, segurança e meio-ambiente e em melhorias de produtividade industrial.
4 - Pesquisa e Desenvolvimento
O principal foco dos projetos realizados pela área de Pesquisa & Desenvolvimento da M&G Poliéster é agregar
valor aos produtos dos clientes. Assim, mediante contínua monitoração dos fatos relevantes na cadeia de valor da
fibra e da resina de poliéster e a proximidade com seus clientes, permitiu identificar os projetos prioritários para
esta área.
O lançamento da Fibra Alya Health com características inovadoras, permitiu que artigos têxteis pudessem
transformar-se em aliados da saúde. O desenvolvimento de fibras com menor diâmetro, permitiu aos nossos
clientes produzir fios mais finos, sem perda de produtividade. Outro eixo de trabalho foi o aperfeiçoamento dos
produtos existentes, para que os mesmos possibilitassem novas aplicações na área de não-tecidos - como por
exemplo, utilização na fabricação de lenços umedecidos e forração para calçados - e ganhos de produtividade aos
clientes.
A M&G Poliéster tem expandido as parcerias com os principais centros de excelência em Poliéster (Fibra e Resina
PET), incluindo universidades, centros de pesquisa externos à empresa e empresas de tecnologia, assegurando
desta forma o alinhamento com o estado da arte. Estas alianças possibilitam que os projetos de pesquisa tenham
maior abrangência e profundidade. Isto permite manter o portfólio de produtos e processos atualizados.
5 - Qualidade/ Produtividade
A M&G Poliéster faz a gestão da qualidade tanto em suas fábricas como nas áreas de vendas e suprimentos,
usando como base a norma ISO 9001:2000. As fábricas de Cabo de Santo Agostinho-PE, Poços de Caldas-MG e
o Escritório Central (Sede)-SP passaram pelo processo de re-certificação em outubro de 2005 obtendo-a por mais
três anos. A fábrica de Paulínia-SP possui certificação ISO 9001:2000 valida até 2007. Ressalta-se a aplicação das
ferramentas estruturadas com vistas à melhoria contínua, o que tem permitido a obtenção de produtos de alta
qualidade voltados às necessidades dos clientes. O gerenciamento adequado das reclamações dos clientes,
consideradas como oportunidades internas de melhorias, tem permitido reduções das não conformidades, mantendo

Ativo Controladora Consolidado
Circulante 2005 2004 2005 2004
Disponível ............................................................................... 17 29 34.286 42.076
Aplicações financeiras ............................................................. - - 121.931 144.077
Contas a receber ..................................................................... - - 170.694 241.713
Estoques ................................................................................. - - 244.686 201.740
Partes relacionadas ................................................................. 4.981 4.815 - -
Impostos a recuperar .............................................................. 224 223 22.755 19.495
Despesas antecipadas ............................................................ - - 2.975 3.394
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..................... - - 15.519 15.073
Outras contas a receber .......................................................... 47 - 6.497 8.057

5.269 5.067 619.343 675.625
Realizável a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..................... - - 7.285 -
Partes relacionadas ................................................................. - - 862 846
Impostos a recuperar .............................................................. - - 32.031 24.501
Depósitos judiciais .................................................................. 159 159 900 676
Despesas antecipadas ............................................................ - - 3.172  4.148

159 159 44.250 30.171
Permanente
Investimentos:
Participações em controladas ................................................ 296.317 318.616 - -
Outros investimentos ............................................................. 1 1 809 809

296.318 318.617 809 809
Imobilizado ............................................................................ 2.230 2.230 475.263 575.054

298.548 320.847 476.072 575.863
Total do ativo ......................................................................... 303.976 326.073 1.139.665 1.281.659

Passivo Controladora Consolidado
Circulante 2005 2004 2005 2004
Empréstimos e financiamentos - terceiros ......................... - - 26.367 47.772
Empréstimos e financiamentos - partes relacionadas ........ - - 155.339 176.158
Fornecedores ..................................................................... 9 - 279.796 358.835
Impostos e contribuições .................................................... 10 - 8.719 20.817
Provisão para obrigações diversas .................................... - - 19.911 19.187
Provisão para perdas em controlada .................................. 1.209 991 - -
Partes relacionadas ............................................................ - - 4.251 8.301
Adiantamentos de clientes ................................................. - - 1.000 11.725
Outras contas a pagar ........................................................ - - 1.195 1.737

1.228 991 496.578 644.532
Exigível a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social diferidos ................ - - 124.967 141.024
Empréstimos e financiamentos .......................................... - - 16.628 18.777
Provisão para contingências .............................................. - - 110.510 45.480

- - 252.105 205.281
Participação minoritária ................................................... - - 88.234 106.764
Patrimônio líquido
Capital social ...................................................................... 367.597 367.597 367.597 367.597
Reservas de reavaliação de controladas ............................ 129.956 178.539 129.956 178.539
Prejuízos acumulados ........................................................  (194.805)  (221.054) (194.805) (221.054)

302.748 325.082 302.748 325.082

Total do passivo e patrimônio líquido ............................. 303.976 326.073 1.139.665 1.281.659
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004 (Em milhares de reais)

as indenizações em patamares baixos, R$ 361 mil em 2005 (R$ 691 mil em 2004).
6 - Meio Ambiente e Segurança
A seriedade, comprometimento e responsabilidade com que a M&G Poliéster atua nas questões inerentes a
segurança e meio ambiente, claramente identificadas em suas políticas internas, é igualmente confirmada pela
adoção de sistemas de gerenciamento baseados nas normas OHSAS 18001, no que tange a gestão de segurança
e saúde ocupacional, e a ISO 14001 para gestão de meio ambiente, fato consolidado pelas certificações de nossas
plantas. As fábricas de Cabo de Santo Agostinho-PE, Poços de Caldas-MG e Paulínia-SP estão certificadas nestas
duas normas, sendo que a certificação pela 14001:2004 de Poços de Caldas-MG foi obtida em 2005 em função da
prática de melhoria contínua adotada pela empresa. A fábrica de reciclagem de Indaiatuba está em processo de
certificação na norma OHSAS 18001, sendo meta a obtenção desta certificação em 2006.
7 - Recursos Humanos
O foco da área de recursos humanos, no ano de 2005, esteve voltado para o objetivo de disseminar a todos os
empregados a visão, missão e  tomar ciência da dimensão do Grupo M&G no mundo, mediante novo vídeo
institucional. A atividade também propiciou revisitar a política de recursos humanos.
Outro passo importante foi a liberação, para um número relevante de empregados, do acesso ao sistema
informatizado de recursos humanos, tornando-os autônomos para consultar, modificar parte de seus dados
cadastrais, atualizar histórico profissional, verificar benefícios, solicitar férias e acompanhar sua folha de pagamento.
O projeto de responsabilidade social foi um sucesso, sendo que as unidades atuaram ativamente junto às
comunidades em, por exemplo, melhoria de refeitório em escola pública, organização de biblioteca, parceria
em projeto de inclusão digital e reforma completa da creche “Lar do Amanhã”, na cidade de Cabo de Santo
Agostinho-PE.
A companhia acredita que todas essas ações, bem como a continuidade dos instrumentos de gestão de recursos
humanos já implementados, aliados à consolidação dos projetos sociais, garantiram um ambiente de estímulo e
satisfação aos empregados.
8 - Aspectos Econômicos/ Financeiros

Principais Indicadores
Período de Janeiro a Dezembro - Dados Consolidados

Variação Variação
                    (R$ milhões) 2003 2004 2005 2003/2005  2004/2005
Volumes Totais (mil toneladas) 304,5 326,3 280,7 -7,8% -14,0%
Receita Líquida 985,0 1.194,1 1.065,3 8,2% -10,8%
Res.Oper. antes Desp. Fin. (EBIT) 119,4 129,0 19,4 -83,8% -85,0%
Geração de Caixa (EBITDA) 169,0 239,7 136,9 -19,0% -42,9%
(EBITDA) Normalizado * 149,1 215,0 135,2 -9,3% -37,1%
* sem o efeito de receitas/ despesas não recorrentes
Em termos consolidados, a M&G Poliéster atingiu um faturamento líquido de R$ 1.065,3 milhões em 2005, com
uma geração de caixa operacional (EBITDA pelo conceito internacional) de R$ 136,9 milhões. Considerando que
o resultado de 2004 recebeu R$ 24,7 milhões de receitas não recorrentes oriundas de créditos tributários, a queda
de 37,1% neste indicador fica representada pela redução de margem, decorrente principalmente dos incrementos
de custos já citados.

Período de Janeiro a Dezembro - Dados consolidados
Variação Variação

               (US$ milhões) 2003 2004 2005 2003/2005  2004/2005
Volumes Totais (mil toneladas) 304,5 326,3 280,7 -7,8% -14,0%
Receita Líquida 321,6 410,4 435,2 35,3% 6,0%
Res.Oper. antes Desp. Fin. (EBIT) 34,3 47,6 29,8 -13,1% -37,4%
Geração de Caixa (EBITDA) 68,2 82,1 66,2 -2,9% -19,4%
Face ao já mencionado impacto da desvalorização do dólar norte-americano frente ao real nos resultados de 2005,
apresentamos acima quadro de indicadores na moeda norte-americana, com o objetivo de propiciar um nível a
mais de análise dos resultados, em particular pelo fato do Grupo M&G Poliéster atuar em um setor cujo fluxo das
operações se dá na moeda norte-americana.

O desempenho refletido nos indicadores está relacionado com a queda de 14% no volume vendido, bem como o
impacto na margem bruta decorrente da desvalorização cambial do dólar norte-americano frente ao real. A variação
no câmbio reflete imediatamente nos preços de venda, ao passo que o custo das vendas considera estoques
históricos, adquiridos com taxa de dólar compatível ao giro destes estoques, que em média é de sessenta dias
anterior a venda. Estes efeitos estão destacados em “Setor de Atuação e Desempenho”.

Volumes de Venda (Mil toneladas)

A redução nas despesas com vendas guarda relação com o menor volume vendido (14%), sendo o principal fator
os gastos com distribuição.
A M&G Poliéster encerrou o ano com endividamento de R$ 198,3 milhões, 18,3% menor que o ano anterior,
decorrente de geração de caixa operacional de R$ 136,9 milhões (EBITDA), em contraposição ao saldo líquido de
receitas e despesas financeiras, investimentos e capital de giro, cujo montante foi de R$ 92,5 milhões.

Redução do Endividamento (R$ milhões)

9 - Política de Contratação de Auditores
A política de atuação da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa junto aos
nossos auditores independentes se fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor. Estes
princípios consistem, de acordo com os princípios internacionalmente aceitos, em: (a) o auditor não deve auditar o
seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve
promover os interesses de seu cliente. Em 2005, os nossos auditores independentes prestaram exclusivamente
serviços de auditoria.
10 - Agradecimentos
Queremos agradecer aos clientes, fornecedores e instituições financeiras pelo apoio e confiança depositados, e
em especial aos nossos empregados pela contribuição e empenho apresentados.

São Paulo, 21 de março de 2006 A  Administração

CNE S.A. INDUSTRIAL
C.N.P.J. 43.335.843/0001-51

Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas da CNE S.A. Industrial, a se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 de
abril de 2006, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Rodovia
Presidente Dutra, Km 222, em Cumbica, Município de Guarulhos,
Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I -
Ordinariamente: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria
e das Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2005; b) Eleição dos membros da
diretoria para o corrente exercício; c) Aprovar a correção da expressão
monetária do Capital Social (art. 167 da Lei 6.404/76), e d) Outros assuntos
de interesse social.

São Paulo, 20 de março de 2006
ADiretoria

(23, 24, 25)

Álcool Azul S.A. - ALCOAZUL
CNPJ/MF nº 44.776.409/0001-70

Convocação - AGOE
São convidados todos os acionistas desta companhia para se reunirem 
em AGO/E, que se realizarão no dia 27/04/2006, às 10 hs, na sede social ,
localizada na Rod. Caram Rezek, Km 16, Araçatuba/SP, a fim de delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: 1 - AGO: 1.1 - análise da prestação de
contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstra-
ções financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2005; 1.2 - delibe-
ração sobre o resultado apurado no exercício social; 1.3 - eleição dos 
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato até a 
1ª AGO que se realizar após a sua eleição. 2 - AGE: 2.1 - discutir outros 
assuntos de interesse da sociedade. Os documentos a que se refere o 
art. 133 da Lei 6.404/76, com as modificações imprimidas pelas Leis 9.457,
de 05/05/1997, e 10.303, de 31/10/2001, acham-se à disposição dos 
senhores acionistas na sede da companhia. Araçatuba (SP), 23/03/2006.
Eurides Luiz Camargo Benez - Presidente do Conselho de Administração

(24, 25, 27)
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