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RELATORIO SOBRE A REVISAO DE INFORMAcOES TRIMESTRAIS
Aos Acionistas e Administradores da
Salus Infraestrutura Portuaria S.A.
Sao Paulo - SP
Revisamos as informagoes financeiras intermediarias da Salus Infraestrutura Portuaria S.A.
("Sociedade"), contidas no Formulario de Informacoes Trimestrais - ITR referentes ao
trimestre findo em 30 de junho de 2017, que compreendem o balango patrimonial em 30 de
junho de 2017 e as respectivas demonstragoes do resultado e do resultado abrangente para o
trimestre e semestre findos naquela data, e das mutagaes do patrimonio liquid° e dos fluxos
de caixa para o sernestre findo naquela data, incluindo as notas explicativas.
A Administragao é responsavel pela elaboragao dessas informagoes financeiras intermediarias
de acordo corn o pronunciamento tecnico CPC 21 (R1) - Demonstragao Intermediaria e corn a
norma internacional IAS 34 - "Interim Financial Reporting", emitida pelo "International
Accounting Standards Board - IASB", assim como pela apresentagao dessas infornnagEies de
forma condizente corn as normas expedidas pela ComissOo de Valores Mobiliarios - CVM,
aplicaveis a elaboragao das Informagoes Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma conclusao sobre essas informagiies financeiras intermediarias corn base em
nossa revisao.
Alcance da revisao
Conduzimos nossa revisao de acordo corn as normas brasileiras e internacionais de revisao de
informagoes intermediarias (NBC TR 2410 - Revisao de Informagoes Intermediarias Executada
pelo Auditor da Entidade) e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by
the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisao de informagoes
intermediarias consiste na realizacao de indagagoes, principalmente as pessoas responsaveis
pelos assuntos financeiros e contabeis, e na aplicagao de procedimentos analiticos e de outros
procedimentos de revisOo. 0 alcance de uma revisao é significativamente menor que o de uma
auditoria conduzida de acordo corn as normas de auditoria e, consequentemente, n'ao nos
permitiu obter seguranga de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos
que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portant°, n'ao expressamos uma opiniao de
auditoria.
Conclusao sobre as informacoes financeiras intermediarias
Corn base em nossa revisao, WO° temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que as informagoes financeiras intermediarias incluidas nas informageies trimestrais
anteriormente referidas nao foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo
corn o pronunciamento tecnico CPC 21 (R1) e a norma internacional IAS 34, aplicaveis
elaboragao das Informagoes Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente corn as
normas expedidas pela CVM.
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Concentragao das opera goes
Conforme mencionado na nota explicativa no 1 as informagoes financeiras intermediarias, as
operagoes da Sociedade ocorrem corn urn Unico cliente, sendo reguladas por contrato corn
duragao prevista de dez anos. Nosso relatorio WA° contem ressalva em virtude desse assunto.
Outros assuntos

Demonstragao do valor adicionado
Revisamos, tambern, a demonstragao do valor adicionado ("DVA") referente ao semestre findo
em 30 de junho de 2017, preparada sob a responsabilidade da Administragao da Sociedade,
cuja apresentag5o nas informagoes financeiras intermediarias é requerida de acordo corn as
normas expedidas pela CVM aplic6veis a elaboragao de Informagoes Trimestrais - ITR e como
informagao suplementar pelas "International Financial Reporting Standards - IFRS", que nao
requerem a apresentagao da DVA. Essa demonstragao foi submetida aos mesmos
procedimentos de revisao descritos anteriormente e, corn base em nossa revisao, nao temos
conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que nao foram elaboradas, em todos
os seus aspectos relevantes, de forma consistente corn as informagoes financeiras
intermediarias tomadas em conjunto.
Sao Paulo, 14 de agosto de 2017
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SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA S.A.
BALANCOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNFIO DE 2017 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em milhares de reais - R$)

ATIVOS
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicacees financelras
Clientes e outros valores a receber
Impostos a recuperar
Adiantamento a fornecedor
Total dos ativos circulantes
NAO CIRCULANTES
Impostos a recuperar
Imobilizado
Total dos ativos no circulantes

TOTAL DO ATIVOS

Nota
explicative

3
4
6
5

5
7

30.06.2017

31.12.2016

13
30,589
23,507
460
223
54,792

8,904
349,857
358,761

413,553

1,528
160,790
6,015
459
108
168,900

7,922
205,191
213,113

382,013

PASSIVOS E PATRIMONIO LIQUIDO
CIRCULANTES
Fornecedores
Impostos, texas e contrIbuIcoes a recolher
Dividendos a pagar
Debentures
Total dos passivos circulantes
NAO CIRCULANTE
Debentures
Total do passivo no circulante
PATRIMONIO LIQUID()
Capital social
Reserve legal
Reserves de expansao
Lucros acumulados
Total do patrimenio liquid°

TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMONIO LIQUID()

Note
explicative

8
9

9

10.1
10.2

30.06.2017

31.12.2016

20,262
1,998
32
48,247
70,539

10,379
1,042
32
46,090
57,543

338,870
338,870

320,816
320,816

420
84
3,150
490
4,144

420
84
3,150

413,553

382 013

3,654

As notas explicativas so parte integrante das informacoes financeiras Intermediaries.
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SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA S.A.
DEMONSTRACOES DO RESULTADO
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E DE 2016
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuizo) liquido basic° e diluido por agar))

Nota
explicativa

01/04 a
30/06/17

01/01 a
30/06/17

RECEITA LIQUIDA

11

11,769

15,173

CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS

12

(8,083)

(14,091)

3,686

LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas
Outras (despesas) receitas operacionais, liquidas

13
13

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

14
14

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CONTRIBUICAO SOCIAL
IMPOST° DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL
LUCRO (PREJUIZO) LIQUID° DO PERIOD°
LUCRO (PREJUiZO) LiQUIDO BASICO E DILUiDO POR ACAO - R$

15

01/04 a
30/06/16

01/01 a
30/06/16

3,105

5,755

1,082

3,105

5,755

(139)
(56)

(242)
(108)

(78)

(203)
(13)

3,491

732

3,027

5,539

1,370
(1,740)

4,800
(5,873)

9,076
(11,469)

18,996
(27,503)

3,121

(341)

634

(2,968)

831

831

-

3,952

490

634

(2,968)

9.4095

1.1667

1.5095

(7.0667)

As notas explicativas so parte integrante das informagoes financeiras intermediarias.
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SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA S.A.
DEMONSTRAOES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E DE 2016
(Em milhares de reais - R$)

01/04 a
30/06/17
Lucro (prejuizo) liquido do periodo

3,952

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do periodo

3,952

01/01 a
30/06/17

01/04 a
30/06/16

490

634

-

-

490

634

01/01 a
30/06/16
(2,968)

(2,968)

As notas explicativas so parte integrante das informagOes financeiras intermediarias.
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SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA S.A.
DEMONSTRACOES DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUID() (NEGATIVO)
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E DE 2016
(Em milhares de reais - R$)

Reservas de lucros
Capital
social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

420

Reserva
de expansao

Legal
20

Prejuizo liquid° do trimestre

Prejuizos
acunnulados

384

Total
824

-

(2,968)

(2,968)

(2,968)

(2,144)

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2016

420

20

384

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

420

84

3,150

-

-

490

490

84

3,150

490

4,144

Lucro liquido do semestre
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017

420

3,654

As notas explicativas sao parte integrante das informagoes financeiras intermediarias.
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SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA S.A.
DEMONSTRAcOES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E DE 2016
(Em milhares de reais - R$)

30.06.2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuizo) liquido do periodo
Ajustes para reconciliar o prejuizo liquido do period° corn o caixa liquid°
gerado pelas atividades operacionais:
Rendimentos sobre aplicaciies financeiras
Depreciacao
Juros e amortizageo dos custos de emissao de debentures

30.06.2016

490

(2,968)

(4,800)
14,091
5,638

(18,996)

(983)
(115)
(17,492)

(3,696)
95
(106)
(6,611)

9,883
956
7,668

(1,844)
(249)
(7,053)

135,001
(144,184)

60,189
(51,355)

Caixa liquid° (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento

(9,183)

8,834

(REDUCAO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(1,515)

1,781

1,528
13

342
2,123

(1,515)

1,781

(Aumento) reducao nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar
Adiantamento a fornecedor
Despesas antecipadas
Clientes e outros valores a receber
ReducAo nos passivos operacionais:
Fornecedores
Impostos, taxas e contribuicoes
Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
FLUX() DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicacoes financeiras
Adigoes ao imobilizado

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no inicio do semestre
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre
(REDUcA0) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

27,322

As notas explicativas sac) parte inteqrante das informacoes financeiras intermediarias.
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SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA S.A.
Demonstragoes do valor adicionado
Para os semestres findos em 30 de junho de 2017 e de 2016
(Em milhares de Reais - R$)

RECEITAS
Receita de servigos
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Materials, energia, servigos de terceiros e outros

VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENOES
Depreciag5o e amortizagao

30.06.2017

30.06.2016

17,694
17,694

6,712
6,712

(242)
(242)

(203)
(203)

17,452

6,509

(14,091)
3,361

6,509

4,800
4,800

18,996
18,996

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

8,161

25,505

Distribuigao do valor adicionado
Impostos, taxas e contribuigoes
Despesas financeiras
Lucro (prejuizo) do period°

1,798
5,873
490

970
27,503
(2,968)

Valor adicionado distribuido

8,161

25,505

VALOR ADICIONADO LIQUID° PRODUZIDO
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA
Receitas financeiras

As notas explicativas so parte integrante das informagOes financeiras intermediarias.
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SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS As INFORMAcOES FINANCEIRAS INTERMEDIARIAS
PARA 0 SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
CONTEXTO OPERACIONAL
A Salus Infraestrutura Portuaria S.A. ("Sociedade") foi constituida em 27 de margo de
2012.
A Sociedade tern por objeto social a implementagao de projeto de investimento na area de
infraestrutura portuaria, qual seja a execugao, por Si ou por terceiros, da dragagem e
manutengao do Canal de Piagaguera, no municipio de Cubatao, Estado de Sao Paulo,
assim como a condugao de todas as demais atividades necessarias a consecugao desse
projeto, relacionado atualmente a urn Cinico cliente.
No exercicio de 2015, a Sociedade iniciou suas operagoes mediante o desenvolvimento do
projeto de investimento na area de infraestrutura portuaria da dragagem e manutengao
do Canal Piagaguera, no municipio de Cubatao, Estado de Sao Paulo.
Em 01 de outubro de 2016, houve o inicio da segunda fase da dragagem.
PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS
2.1. Declaragao de conformidade
As informagoes financeiras intermediarias da Sociedade foram preparadas de acordo
corn as praticas contabeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluidas
na legislagao societaria brasileira e os pronunciamentos tecnicos e as orientagoes e
interpretag6es tecnicas emitidos pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis - CPC e
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela CVM - e corn normas
internacionais de relatorio financeiro International Financial Reporting Standards
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
As informag6es financeiras intermediarias est.& apresentadas em reais (R$), que
a moeda funcional e de apresentagao da Sociedade no Brasil.
Todas as informagoes relevantes -utilizadas pela administragao na gestao da
sociedade estao evidenciadas nestas informagOes financeiras intermediarias.
As praticas contabeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente em
todos as periodos apresentados nas informagOes financeiras intermediarias.
2.2. Ativos financeiros
Sao classificados nas seguintes categorias especificas: (a) ativos financeiros
contabilizados ao valor justo no resultado; (b) investimentos mantidos ate o
vencimento; (c) ativos financeiros disponiveis para venda; e (d) emprestimos e
recebiveis. A claSsificagao depende da natureza e da finalidade dos ativos
financeiros e é determinada no seu reconhecimento inicial.
As compras ou vendas de ativos financeiros sao reconhecidas e deixam de ser
reconhecidas, respectivamente, na data da negociagao quando a compra ou venda
de urn investimento estiver prevista em urn contrato cujos termos exijam a entrega
do investimento em urn prazo estabelecido pelo respectivo mercado, as quais sao
inicialmente mensuradas ao valor justo, acrescido dos custos da transagao, exceto
para as ativos financeiros classificados ao valor justo no resultado.
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Salus Infraestrutura Portuaria S.A.

Em cada data do balango subsequente ao reconhecimento inicial, os emprestimos e
recebiveis sac) registrados ao custo amortizado utilizando o metodo da taxa efetiva
de juros, deduzido de perdas de seu valor de recuperagao ("impairment"), se
houver.
"Impairment" de ativos financeiros
Para certas categorias de ativos financeiros, tais como contas a receber, os ativos
que, na avaliagao individual, no apresentam "impairment" podem ser
subsequentemente avaliados para "impairment" de forma coletiva. Entre as
evidencias objetivas de impossibilidade de recuperagao do valor de uma carteira de
creditos estao a experiencia passada da Sociedade em receber creditos e as
mudangas observaveis nas condigoes economicas locais ou nacionais relacionadas
inadimplencia dos recebimentos.
2.3. Caixa e equivalentes de caixa
Incluem os montantes em conta-corrente bancaria e aplicagoes financeiras corn
prazo para resgate de ate 90 dias da data da aplicagao e corn risco insignificante de
mudanga do valor justo.
2.4. Aplicagoes financeiras
A Sociedade possui aplicagoes financeiras em fundos de investimento aberto. As
aplicagoes sao registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos ate as
datas dos balangos.
2.5. Contas a receber de clientes
Representam valores a receber por conta de servigos prestados de infraestrutura
portuaria da dragagem e manutengao.
2.6. Imobilizado
Reconhecido pelo custo de aquisigao e de construgao, deduzido da depreciagao
acumulada e qualquer perda acunnulada por redugao ao valor recuperavel.
2.7. Passivos financeiros
Mensurados pelo valor de custo amortizado, utilizando o metodo de juros efetivos. As
despesas de juros sao reconhecidas por meio da aplicagao da taxa de juros efetiva.
2.8. Outros passivos
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculaveis acrescidos, quando aplicavel,
dos correspondentes encargos, variagoes monetarias e/ou cambiais incorridos ate as
datas dos balangos.
2.9. Receita de prestagao de servigos de infraestrutura
A receita de servigos decorre do desenvolvimento do projeto de investimento na area
de infraestrutura portuaria da dragagem e manutengao. Os valores e as condigoes
sao acordados entre as partes e tais receitas sao reconhecidas no resultado de acordo
corn a competencia, ou seja, a medida que o servigo é prestado.
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2.10. Imposto de renda e contribuigao social
A despesa corn imposto de renda e contribuigao social representa a soma dos
impostos correntes.
Os impostos correntes sac calculados corn base no lucro tributavel do periodo. 0 lucro
tributavel difere do lucro apresentado na demonstragao do resultado porque inclui e
exclui receitas ou despesas tributeveis ou dedutiveis ern outros periodos, alem de
excluir itens que nao sao tributaveis ou dedutiveis.
O passivo referente aos impostos correntes da Companhia é apurado corn base na
sistemetica de tributagao lucro real e utiliza as aliquotas ern vigor nas datas dos
balangos, ou seja, 25% para imposto de renda e 9% para contribuigao social.
2.11. Lucro (prejuizo) liquido basic° e diluido por agao
Calculado dividindo-se o lucro (prejuizo) liquido do exercicio atribuivel aos acionistas
pela media ponderada da quantidade de agoes em circulagao durante o exercicio.
Nao he instrumentos financeiros, que possam ser conversiveis, em agao, nao
afetando o lucro (prejuizo) diluido por age's:).
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
30.06.2017

31.12.2016

Bancos
Aplicagao financeira(*)

13

Total

13

9
1.519
1.528

(*) Refere-se a aplicagao financeira corn conversibilidade imediata em caixa e corn
insignificante risco de mudanga no valor, as quais so substancialmente
representadas por titulos indexados a variagao do Certificado de Deposito
Interbancerio - CDI. A instituigao financeira tern o compromisso de recompra em urn
prazo inferior a 90 dias.
APLICAOES FINANCEIRAS
30.06.2017 31.12.2016
RB Capital II FIRF Credit° Privado (*)

30.589

160.790

) Fundo de investimento aberto de liquidez imediata e insigniflcante risco de mudanga
de valor, administrado pela BNY Mellon Servigos Financeiros D1VM S.A.. Sua carteira
de ativos é composta, principalmente, por operagoes compromissadas bancarias de
liquidez imediata, alem de titulos de renda fixa.
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IMPOSTOS A RECUPERAR
0 saldo é composto como segue:
30.06.2017

31.12.2016

Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ a compensar
Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido - CSLL a compensar
Imposto Sobre Servigos - ISS a recuperar
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Outros/PIS/Cofins Pago a Major
Total

7.129
368
444
1.407
16
9.364

3.610
328
444
3.984
15
8.381

Circulante

460
8.904

7.922

30.06.2017

31.12.2017

23.494
13
23.507

6.002
13
6.015

No circulante

459

CLIENTES E OUTROS VALORES A RECEBER

CI ientes (*)
Outras contas a receber
Total

(*) Referern-se a tarifa cobrada das embarcagoes que transitam no Canal de Piagaguera,
devido ao desenvolvimento do projeto de investimento na area de infraestrutura
portuaria da dragagem e manutengao. A tarifa é fixada corn base no volume de
toneladas transitado.

IMOBILIZADO

30.06.2017
Desenvolvimento e implementagao de projeto (a)
Adiantamento a fornecedor (b)
Adiantamento a fornecedor (c)

Depreciagao

277.940
45.073
44.320
(17.476)
349.857

31.12.2016
137.756
44.260
26.560
(3.385)
205.191

Refere-se a implementagao e ao desenvolvimento de projeto de investimento na area
de infraestrutura portuaria da dragagem e manutengao do Canal de Piagaguera. 0
projeto visa recuperar e restabelecer a profundidade minima prevista e exigida na
carta nautica.
Refere-se substancialmente a urn contrato de afretamento de urn conjunto de
embarcagoes para emprego na obra de dragagem do Canal de Piagaguera. 0 contrato
prev8 o adiantamento de R$47.450 referente as taxas de afretamento e possui prazo
de duragao de 13 meses.
Refere-se a adiantamento para prestagao de servigos de gerenciamento e consultoria
no projeto da dragagem do Canal de Piagaguera.
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A movimentagao do saldo da rubrica "Imobilizado" é como segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Ad i giies
Encargos financeiros capitalizados
DepreciagAo
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Adigoes
Encargos financeiros capitalizados
Deprecia0o (a)
Saldo em 30 de junho de 2017

20.291
179.767
8.518
(3.385)
205.191
144.184
14.573
(14.091)
349.857

(a) A depreciag5o iniciou ap6s a entrega da la fase em outubro de 2016 . A taxa da
depreciagao é de 12,37% ao ano.
8.

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIcoES A RECOLHER
30.06.2017

31.12.2016

413
1.209
161
.215
1.998

233
463
125
221
1.042

30.06.2017

31.12.2016

Debentures

387.117

366.906

Circulante
Nao circulante

48.247
338.870

46.090
320.816

PIS e COFINS
' ISS
IRRF
' Outros impostos a recolher
Total
9.

DEBENTURES

Em 15 de margo de 2015, foram emitidas 320.899 debentures decorrentes da negociagao
conforme o Quarto Aditannento ao Instrumento Particular de Escritura da la Emiss5o de
Debentures Simples, n'ao conversiveis em agoes, da especie quirografaria, emitido em 26
de fevereiro de 2015.
As debentures sao objeto de oferta pUblica de distribuigeo registrada na CVM,e foram
registradas para distribuigao no mercado primario e negociagao no rnercado secundario
por meio da CETIP S.A. - Mercados Organizados e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros.
As debentures sao atualizadas por juros remuneratOrios de 6,79% ao ano, acrescidos de
Indice de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA. 0 custo incorrido para a emissao das
debentures foi de R$23.012.
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o vencimento final das debentures sera em 15 de outubro de 2024. A remuneragao das
deb8ntures sera paga anualmente, de forma simultanea corn as parcelas de amortizag5o
das debentures, sempre no dia 15 de outubro de cada ano, sendo os juros pagos a partir
do dia 15 de outubro de 2015 e o principal a partir do dia 15 de outubro de 2017. Durante
O period° compreendido entre a data da emissao e a data do primeiro pagamento das
debentures (period° de carencia), a rennunerag5o sera paga parcialmente e o valor da
remunerag8o que no for paga ao debenturista sera incorporado ao valor nominal unitario
atualizado, no fim de cada period° de capitalizacao.
No ha clausulas para repactuag5o das debentures.
A movimentagao das debentures para o semestre findo em 30 de junho de 2017 e o
exercicio findo em 31 de dezembro de 2016 é como segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2015
AmortizacAo dos custos de captagAo das debentures
Encargos financeiros capitalizados (nota 7)
Encargos financeiros
Juros pagos
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Amortizacao dos custos de captagao das debentures
Encargos financeiros capitalizados (nota 7)
Encargos financeiros
Saldo em 30 de junho de 2017

334.283
2.510
8.518
43.297
(21.702)
366.906
952
14.573
4.686
387.117

A composicao da parcela do passivo no circulante, por ano de vencimento, é
demonstrada a seguir:
Ano
2018
2019
2020
2021-2024

16.559
8.059
9.951
304.301
338.870

10. CAPITAL SOCIAL
10.1. Capital social
0 capital social subscrito e integralizado em 30 de junho de 2017 é de R$ 420
(R$420 em 31 de dezembro 2016) e esta dividido em 420.000 ago-es ordinarias e
sem valor nominal, distribuidas entre os acionistas na proporg5o a seguir:

Socios
RB Capital Salus Infraestrutura I - FIP
VLI S.A.

30.06.2017
Agoes
415.800
4.200
420.000

99,00
1,00
100,00

10.2. Reserva legal
De acordo com o previsto no artigo 193 da Lei no 6.404/76, 5% do lucro liquid° do
exercicio devera ser utilizado para constituicao de reserva legal que no pode
exceder 20% do capital social. Em 30 de junho de 2017, o saldo dessa reserva era
de R$84.
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10.3. Destinag5o do resultado
Conforme o Estatuto Social, os acionistas tern direito a dividendo minim° obrigat6rio
de 1% sobre o lucro liquid°, ajustado conforme disposto na Lei das Sociedades por
Ag-oes.
RECEITA LiQUIDA
01.04 a
30.06.17
Receita de contraprestagao (*)
Impostos sobre a receita
Total

13.724
(1.955)
11.769

01.01 a
30.06.17
17.694
(2.521)
15.173

01.04 a
30.06.16
3.620
(515)
3.105

01.01 a
30.06.16
6.712
(957)
5.755

(*) Refere-se a tarifa cobrada das embarcagoes que transitam no Canal de Piagaguera,
devido ao desenvolvimento do projeto de investimento na area de infraestrutura
portuaria da dragagem e manuteng5o. A tarifa é fixada corn base no volume de
toneladas transitado.
CUSTOS DOS SERVIcOS PRESTADOS
01.04a
30.06.17
(8.083)

Custos corn depreciaga-o (nota 7)

01.01 a
30.06.17
(14.091)

DESPESAS POR NATUREZA
01.04 a
30.06.17
AnUncios e publicagoes
Despesas corn despachantes
Despesa corn advogados
Despesas corn cartorio
Despesas corn taxas e emolumentos
Impostos, taxas e contribuig5es
Despesas corn multas
Outras despesas/receitas
Total
Classificadas comoDespesas gerais e administrativas
Outras (despesas) receitas operacionais,
liquidas
Total

01.01 a
30.06.17

01.04 a
30.06.16
-

01.01 a
30.06.16

(42)
(1)
(34)
(34)

(45)
(2)
(34)
(71)

(55)
(29)
(195)

(107)
(91)
(350)

(71)
(6!)
(78)

(39)
(1)
(57)
(1)
(1)
(84)
(33)
(216)

(139)

(242)

(78)

(203)

(56)
(195)

(108)
(350)

(78)

(13)
(216)

(1)

15

Salus Infraestrutura Portuaria S.A.

RESULTADO FINANCEIRO

Receitas financeiras:
Rendimentos de aplicag5es financeiras
Despesas financeiras:
Juros remunerat6rios e corregeo monetaria
das debentures (nota 9)
Amortizacao dos custos de emissao de
debentures
IOF
Outras
Total

01.04 a
30.06.17

01.01 a
30.06.17

01.04 a
30.06.16

01.01 a
30.06.16

1.370

4.800

9.076

18.996

(1.354)

(4.686)

(10.662)

(26.067)

(325)
(59)
(2)
(1.740)

(952)
(232)
(3)
(5.873)

(626)
(181)

(1.255)
(181)

(11.469)

(27.503)

LUCRO (PREJUiZO) LIQUIDO BASICO E DILUiDO POR ACAO
0 lucro (prejuizo) lIquido e a quantidade media ponderada de ag5es ordin6rias utilizadas
na apuragao do lucro (prejuizo) liquido basico por agao sao conforme segue:
01.04 a
30.06.17

Lucro (prejuizo) liquid° do semestre
Quantidade media ponderada de agoes
ordinarias utilizada na apuragao do lucro
(prejuizo) liquido basic° por agao
Lucro (prejuizo) liquido basic° por agao (em
reais - R$)

01.01 a
30.06.17

01.04 a
30.06.16

3.952

491

634

420.000

420.000

420.000

9,4095

44667

1,5095

01.01 a
30.06.16

(2.968)

420.000
(7,0667)

A Sociedade nao possui nenhum instrumento financeiro potencialmente conversivel em
agoes, por isso, o prejuizo liquid° diluido por agao é igual ao prejuizo basic° por agao.
REMUNERAcA0 DA ADMINISTRAcA0
No semestre findo em 30 de junho de 2017 e no exercicio findo em 31 de dezembro de
2016, nao houve remuneragao da Administragao.
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os instrumentos financeiros da Sociedade foram classificados conforme as seguintes
categorias em 30 de junho de 2017 e em 31 de dezembro de 2016:

Classificacao
Ativo:
Caixa e equivalentes
de caixa
Aplicagoes financeiras
Clientes e outros
valores a receber
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Ativos financeiros
pelo valor justo
Ativos financeiros
pelo valor justo
Emprestimos e recebiveis

Hierarquia

30.06.2017
Valor
Valor
contabil
justo

31.12.2016
Valor
Valor
contabil
justo

Nivel 2

13

13

1.528

1.528

Nivel 2

30.589

30.589

160.790

160.790

Nivel 2

23.507
54.109

23.507
54.109

6.015
168.333

6.015
168.333
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Classificag5o
Passivos:
Debentures
Fornecedores

Outros passivos ao custo
amortizado
Outros passivos ao custo
amortizado

30.06.2017
31.12.2016
Valor
Valor
Valor
Valor
Hierarquia contabil justo contabil justo

Nivel 2

387.117 414.685 366.906 371.987

Nivel 2

20.262
20.262
10.379
10.379
407.379 434.947 377.285 382.366

17.1. Consideragoes gerais
A Sociedade participa de operagoes envolvendo instrumentos financeiros, todas
registradas em contas patrimoniais, que se destinam a atender as suas
necessidades.
A Sociedade administra seu capital para garantir a continuidade de suas atividades
normais, ao rnesmo tempo em que maximiza o retorno das partes interessadas ou
envolvidas em suas operagoes por meio da otimizag5o do saldo das dividas e do
patrimonio.
17.2. Criterios, premissas e limitagoes utilizados na apuragao dos valores dos
instrumentos financeiros
Os detalhes a respeito das principals praticas contebeis e metodos adotados,
inclusive criterio de reconhecimento, base de mensuragao e metodo de
reconhecimento das receitas e despesas em relagao a cada classe de ativos,
passivos e instrumentos financeiros, est5o apresentados na nota explicativa no 2.
valor justo dos ativos e passivos financeiros que apresentam termos e
condigoes-padrao e sac) negociados em mercados ativos é determinado corn base
nos pregos observados nesses mercados.
valor justo dos outros ativos e passivos financeiros (corn excegao daqueles
descritos anteriormente) é determinado de acordo com modelos de precificagao
geralmente aceitos baseado em anelises dos fluxos de caixa descontados.
Hierarquia do valor justo
A mensuragao dos instrumentos financeiros este agrupada em niveis de 1 a 3, corn
base no grau em que seu valor justo é cotado:
Nivel 1 - pregos cotados nos mercados ativos para ativos e passivos identicos.
Nivel 2 - outras tecnicas para as quais todos os dados que tenham efeito
significativo sobre o valor justo registrado sejam observeveis, direta ou
:indiretamente.
Nivel 3 - tecnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo
registrado que nao sejam baseados em dados observaveis no mercado.
17.3. Gest& de riscos financeiros
A Administragao monitora e administra os riscos financeiros inerentes as operagoes.
Entre eles destacam-se os riscos de credit°, de liquidez e de mercado. 0 principal
objetivo é manter a exposigao da Sociedade a esses riscos em niveis minimos,
utilizando, para isso, instrumentos financeiros, bem como avaliando e controlando a
qualidade crediticia de suas contrapartes e a liquidez de seus ativos financeiros.
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17.4. Derivativos
No semestre findo em 30 de junho de 2017 e no exercicio flndo em 31 de dezembro
de 2016, a Sociedade neo contratou instrumentos financeiros derivativos.
17.5. Risco de credit°
risco de prejuizo financeiro da Sociedade caso um emissor ou contraparte em
urn instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigagoes contratuais.
A Sociedade entende que nao incorre em risco de credit° relevante em seus
instrumentos financeiros.
17.6. Risco de liquidez
risco relacionado a dificuldades em cumprir corn as obrigagoes associadas a seus
passivos financeiros que so liquidados corn pagamentos a vista ou outro ativo
financeiro. A abordagem da Sociedade na administrageo desse risco é a de garantir
que tenha liquidez suficiente para cumprir corn suas obrigagoes sem causar perdas
ou prejudicar suas operag5es, utilizando, se necessario, linhas de credit°
disponiveis.
A seguir este° os vencimentos contratuais de passivos financeiros, incluindo o
pagamento de juros estimados, em valores futuros, considerando as premissas da
Administrageo:
30.06.2017
Media ponderada Ate 3
De 4 a
de taxa de juros meses 12 meses
Debentures

IPCA + 6,79%

-

49.898

Acima de 12
meses

Total

548.834 598.732

17.7. Risco de mercado
risco relacionado as variagoes dos fatores de mercado em que a Sociedade atua,
direta e indiretamente, assim como as variagoes dos fatores macroeconornicos e
Indices dos mercados financeiros.
A Sociedade este exposta a taxas de juros flutuantes, notadamente o CDI, e
variageo de indices de pregos, notadamente o IPCA.
17.8. Analise de sensibilidade
Premissas
A Sociedade desenvolveu uma analise de sensibilidade aos fatores de mercado nnais
relevantes para seus instrumentos financeiros, para urn horizonte de 12 meses, que
apresenta urn cenario-base e mais dois cenarios corn deteriorageo de 25% e 50%
das variaveis consideradas, conforme segue:
Cenario-base: baseado nos niveis de taxas de juros e pregos observados em 30
de junho de 2017 e no mercado futuro de taxas, alem da perspectiva do cenario
economic° para os proximos 12 meses. Foram utilizadas as informagOes de
bolsas de valores, assim como perspectivas do cenario macroeconomic°.
Cenario adverso: deteriorageo de 25% no fator de risco principal do instrumento
financeiro em relageo ao nivel do cenario-base.
Cenario remoto: deteriorageo de 50% no fator de risco principal do instrumento
financeiro em relagao ao nivel do cenario-base.
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An6lise
A Sociedade entende que esta exposta principalmente ao risco de variagao do CDI,
que é base para remuneragAo de suas aplicagoes financeiras, e a variagao do IPCA,
que é base para a atualizagao de suas debentures. Nesse sentido, a seguir estao
demonstrados os indices e as taxas utilizados nos c6lculos de analise de
sensibilidade:
Fator de risco
fndice de pregos - IPCA
Taxa de juros - CDI

Fator de risco
fndice de pregos - IPCA
Taxa de juros - CDI

Risco
Aumento do IPCA
Diminuigao do CDI

Risco
Deb8ntures
Aplicagoes financeiras

Cen6rio- Cen6rio Cenario
-base adverso remota
5,00%
10,14%

6,25%
7,61%

7,50%
5,07%

Cenario- Cenario Cenerio
-base adverso remoto
(20.229) (25.286) (30.343)
247
188
126

Esta compost() pelos juros estimados para o periodo de 12 meses.
18. TRANSPOES QUE NAO AFETARAM 0 CAIXA
A Administrag8o da Sociedade define como caixa e equivalentes de caixa valores mantidos
corn a finalidade de atender a compromissos de curto prazo e no para investimento ou
outros fins. As movimentagoes patrimoniais que nao afetaram os fluxos de caixa da
Sociedade sAo as seguintes:
30.06.2017 30.06.2016
Encargos financeiros capitalizados

14.573

4.477

OPERAcOES POR SEGMENTO
Em 31 de julho de 2009, a CVM emitiu a Deliberagao no 582, que aprovou o CPC 22 Informagoes por Segmento, que é equivalente a IFRS 8 - Segmentos Operacionais. 0 CPC
22 requer que os segmentos operacionais sejam identificados corn base nos relatorios
internos sobre os componentes da entidade que sejam regularmente revisados pelo mais
alto tomador de decisoes, corn o objetivo de alocar recursos aos segmentos, bem como
avaliar suas performances.
A Administragao efetuou a an6lise mencionada anteriormente e concluiu que a Sociedade
opera corn urn Unico segmento e, por isso, considera que nenhuma divulgagAo adicional
por segmento seja necessaria
APR0VAcA0 DAS INFORMAcOES FINANCEIRAS INTERMEDIARIAS
As informagoes financeiras intermediarias foram aprovadas pela Diretoria e sua emissao
foi autorizada em 14 de agosto de 2017.
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