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Engevix Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 00.103.582/0001-31

Balanços Patrimoniais em 30 de junho (Em milhares de reais)

Relatório de Administração

Demonstrações do Resultado
Exercícios findos em 30 de junho (Em milhares de reais)Ativo Nota    2016    2015

Circulante     661.027    691.684
Caixa e equivalentes de caixa 6 3.928 14.272
Contas a receber de clientes 7 445.679 513.418
Estoques  83 5.385
Tributos a recuperar 11 135.373 130.052
Dividendos pagos antecipadamente  – 12.353
Outros ativos  75.964 16.204

Não Circulante     232.584    203.594
Conta corrente entre empresas 9 16.256 90.910
Tributos diferidos 10 173.160 73.602
Depósitos judiciais  11.590 –
Investimentos 12 10.866 9.393
Imobilizado líquido 13 16.234 21.481
Intangível 14    4.478    8.208

Total do ativo     893.611    895.278

Passivo e patrimônio líquido Nota    2016    2015
Circulante     254.944    218.932
Empréstimos e financiamentos 15 120.192 102.973
Fornecedores  55.941 46.574
Obrigações sociais e trabalhistas 18 30.439 43.347
Obrigações tributárias 17 36.320 8.506
Adiantamento de clientes  – 3.151
Consórcios 8 4.807 4.563
Outros passivos  7.245 9.818
Não Circulante     186.750    228.254
Empréstimos e financiamentos 15 7.440 194.388
Conta corrente entre empresas 9 141.768 –
Obrigações tributárias 17 19.146 24.735
Provisões para contingências 19 18.001 3.014
Provisão para perda em investimentos 12 372 66
Outros passivos  23 6.051
Patrimônio líquido 21    451.917    448.092
Capital social  564.000 460.000
Ajuste de avaliação patrimonial  6.783 7.186
Prejuízos acumulados     (118.866)   (19.094)
Total do passivo e patrimônio líquido     893.611    895.278

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Srs. Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 30 de junho de 2016 e 2015. Barueri, 25 de outubro de 2016. A Administração

    Nota    2016    2015
Receita bruta de serviços prestados  219.512 676.606
Impostos incidentes sobre receitas de serviços     (36.536)   (31.607)
Receita operacional líquida 22    182.976    644.999
Custos operacionais 23    (156.920)  (432.332)
Lucro bruto     26.056    212.667
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais 24 (58.335) (122.297)
Equivalência patrimonial 12 1.990 3.872
Amortização e depreciação  (7.590) (7.715)
Outras receitas (despesas) operacionais     (119.050)   48.134
Lucro (prejuízo) operacional antes do
 resultado financeiro     (156.929)   134.661
Receitas financeiras 25 5.553 2.364
Despesas financeiras 25    (65.510)   (66.308)
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL     (216.886)   70.717
Imposto de renda e contribuição social – diferido 26    117.114    (28.052)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício     (99.772)   42.665
Lucro (prejuízo) líquido, por ação (em R$)  (0,974) 0,421

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional – (i) Objetivo social: A Engevix Engenharia S.A. 
(“Engevix” ou “Companhia”), com sede social na Alameda Araguaia, nº 
3.571, na cidade de Barueri, no estado de São Paulo, foi constituída em 
09/03/1965 e tem como objeto social e atividade preponderante a prestação 
de serviços de engenharia consultiva e de empreitada integral nos setores 
de energia elétrica, óleo e gás, transportes, saneamento básico e indús-
trias de base, sendo responsável pela elaboração de projetos, integração 
e gerenciamento de empreendimentos, construção civil e montagem indus-
trial em geral e a participação em outras sociedades empresariais ou civis. 
A Companhia possui como controlador final a Jackson Empreendimentos 
S.A., e atua de maneira integrada com as diversas empresas do grupo na 
prospecção, desenvolvimento, implantação e operação de novos negócios 
ligados aos seguimentos de construção civil, óleo e gás e geração de ener-
gia. As atividades envolvem o constante desenvolvimento de novos projetos.
As operações da Engevix são conduzidas no contexto de um conjunto de 
empresas que atuam integradamente, e certas operações têm a coparti-
cipação ou a intermediação de partes relacionadas. O benefício dessas 
operações e os custos da estrutura operacional e administrativa, observada 
a praticabilidade da atribuição, são absorvidos em conjunto ou individual-
mente. (ii) Cessão dos contratos: Em 30/06/2013, a Companhia por meio 
de instrumento particular de contrato, cedeu para a Engevix Construções 
Ltda. (parte relacionada), a integralidade dos direitos e obrigações de deter-
minados contratos de construção do segmento de infraestrutura com o 
escopo de empreitada integral e o fornecimento de suprimentos e monta-
gens, nas áreas de energia e indústria, transporte de cargas e edificações 
dos contratos UHE São Roque, RG ERG 2, EPC UHE Colíder, Consórcio 
Engeport e Consórcio Helvix. Em 02/01/2015, a Companhia por meio de 
instrumento particular de contrato, cedeu para a Engevix Construções Ltda. 
(parte relacionada), a integralidade dos contratos de prestação de serviços 
do Consórcio Montador Belo Monte e de Furnas Centrais Elétricas S.A. e 
do fornecimento de materiais e construção da linha de transmissão do Con-
sórcio Construtor Engevix-Isolux Paranaíba. (iii) Entidades controladas e 
controladas em conjunto pela Engevix: A Companhia possui participa-
ções societárias em empresas controladas, as quais estão apresentadas 
e registradas na rubrica de “Investimentos”. Segue abaixo a composição 
dessas participações societárias:  Participação societária (%)
Empresas                      2016          2015
Engevix Mexicana S.A. de CV 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Costa Rica 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100 100
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100 50
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100 100
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100 100
(iv) Participação em consórcios: A Companhia participa do desenvolvi-
mento de empreendimentos e obras em conjunto com outros parceiros de 
negócio, mediante a formação de consórcios. A estrutura de administra-
ção desses empreendimentos e a gerência de caixa são centralizadas na 
empresa líder, ou em estrutura própria, constituída para esta finalidade, em 
ambos os casos sob a monitoria da empresa líder, que também acompanha 
o desenvolvimento das obras e os orçamentos. Assim, a líder do consórcio 
tem a responsabilidade de assegurar que as aplicações de recursos neces-
sários sejam feitas e alocadas de acordo com o planejado. As origens e apli-
cações de recursos dos consórcios estão refletidas nos saldos de ativos e 
passivos, respeitando os respectivos percentuais de participação. Os ativos, 
passivos, ganhos e perdas decorrentes da participação da Companhia em 
consórcios, nos quais o controle é compartilhado, são reconhecidos, linha a 
linha, na proporção das participações da Companhia. Os valores referentes 
aos seus aportes financeiros são demonstrados no ativo quando superiores 
aos seus saldos de participação, caso contrário são apresentados no pas-
sivo. Os saldos contábeis dos consórcios são inclusos nas demonstrações 
financeiras da Companhia por meio de consolidação proporcional com as 
eliminações das transações intercompany. As práticas contábeis dos con-
sórcios estão em linha com as adotadas pela Companhia. Os principais con-
sórcios com participação da Companhia são:  Participação (%)
Consórcios                  2016    2015
Consórcio Construtor São Domingos 99,99 99,99
Consórcio Rnest O. C Edificações 99,00 99,00
Consórcio Engevix – Sotepa – SC120 75,00 –
Consórcio Linha 13 – EE 70,00 –
Consórcio Integração 50,00 50,00
Consórcio Engevix – UFC Supervisor Metrô – Salvador 60,00 60,00
Consorcio Supervisor Tamoios ET – 65,00
Consórcio Ferroviário EA 60,00 60,00
Consórcio Construtor MGE – CCM 50,00 50,00
Consórcio Construtor Minuano 50,00 50,00
Consórcio Integradora URC – Engevix/Niplan/NM 38,00 38,00
Consórcio Encalso- Engevix- Kallas 40,00 40,00
Consórcio Rodobahia Construction 30,00 30,00
Consórcio SPE-UDAV 20,00 20,00
2. Resumo das principais práticas contábeis – 2.1. Base de elaboração: 
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas dispo-
sições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orien-
tações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e 
ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com base no custo histórico com exceção dos 
instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, 
os quais foram reconhecidos pelo valor justo. Essas demonstrações finan-
ceiras estão sendo apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas estão em 
milhares de Reais e foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. A preparação das demonstrações financei-
ras requer o uso de certas estimativas contábeis, julgamentos e premissas, 
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação de 
suas práticas contábeis. As principais áreas, bem como as premissas e esti-
mativas significativas estão apresentadas na nota explicativa nº 3. 2.2. Ins-
trumentos financeiros: (i) Ativos financeiros: Ativos financeiros são reco-
nhecidos inicialmente pelo seu valor justo quando a Companhia assume 
direitos contratuais de receber caixa ou ativos financeiros de contratos nos 
quais são parte. Ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos 
de receber fluxo de caixa do ativo financeiro expiram ou foram transferidos 
substancialmente todos os riscos e benefícios para terceiros, ou não trans-
fere e reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao 
ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. Reconhecimento inicial e 
mensuração: Os ativos financeiros, no reconhecimento inicial, são classifi-
cados como: mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos 
e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Os ativos financeiros são 
inicialmente reconhecidos e mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado e os custos de transação debitados ao resultado do exercício. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. As 
compras ou vendas de ativos financeiros que exijam entrega de ativos den-
tro de um prazo definido por regulamento ou convenção no mercado (nego-
ciações em condições normais) são reconhecidas na data da negociação, 
isto é, na data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o 
ativo. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de 
caixa, contas a receber de clientes e contas a receber de partes relaciona-
das. Mensuração subsequente: Ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado: Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
ativos financeiros mantidos para negociação, ou seja, designado como tal 
no momento do reconhecimento inicial. Um ativo financeiro é classificado 
nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto 
prazo. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme 
incorridos. Empréstimos e recebíveis: Os empréstimos e recebíveis são ati-
vos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, 
que não são cotados em um mercado ativo. Esses ativos são mensurados 
inicialmente pelo valor justo acrescido de qualquer custo de transação atri-
buíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são 
mantidos pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. São 
apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de venci-
mento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são 
classificados como ativos não circulantes). Ativos financeiros disponíveis 
para venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles ativos 
financeiros não derivativos que são designados como disponíveis para 
venda ou que não são classificados em nenhuma das categorias anteriores. 
As variações no valor justo de títulos monetários, denominados em moeda 
estrangeira e classificados como disponíveis para venda, são divididas entre 
as diferenças de conversão resultantes das variações no custo amortizado 
do título e outras variações no valor contábil do título. As variações cambiais 
de títulos monetários são reconhecidas no resultado. As variações cambiais 
de títulos não monetários são reconhecidas no patrimônio. As variações no 
valor justo de títulos monetários e não monetários, classificados como dis-
poníveis para venda, são reconhecidas no patrimônio. Quando os títulos 
classificados como disponíveis para venda são vendidos ou sofrem perda 
(impairment), os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no patri-
mônio, são incluídos na demonstração do resultado como “Receitas e des-
pesas financeiras”. Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados 
pelo método da taxa efetiva de juros, são reconhecidos na demonstração do 
resultado como parte de outras receitas. Desreconhecimento de ativos 
financeiros: Um ativo financeiro é desreconhecido (baixado) quando, e 
apenas quando: • os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro 
expiram; • a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa do 
ativo financeiro; • a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e 
benefícios relativos ao ativo; ou • a Companhia não transfere nem reteve 
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas trans-
feriu o controle sobre o ativo. Redução do valor recuperável de ativos 
financeiros: A Companhia avalia na data de cada balanço se há alguma 
evidência objetiva que determine se o ativo ou grupo de ativos financeiros 
está registrado por valor acima de seu valor recuperável. A redução do valor 
recuperável de um ativo ou grupo de ativos financeiros é considerada ape-
nas, e tão somente, se houver evidências objetivas resultantes de um ou 
mais eventos ocorridos que tenham ocorrido depois do reconhecimento ini-
cial do ativo, e tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo ou 
grupo de ativos financeiros, os quais podem ser estimados com segurança. 
O valor da redução é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos 
ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os 
prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de 
juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é 
reduzido por meio do uso de uma provisão, e o valor da perda é reconhecido 
na demonstração do resultado do exercício. A receita de juros é registrada 
nas demonstrações financeiras como parte das receitas financeiras. No 
caso de empréstimos ou investimentos mantidos até o vencimento com taxa 
de juros variável, a Companhia mensura a não recuperação com base no 
valor justo do instrumento adotando um preço de mercado observável. Se, 
em período subsequente, o valor da perda por não recuperação se reduzir e 
a redução puder ser associada objetivamente a um evento ocorrido após o 
reconhecimento da provisão (tal como uma melhora da classificação de cré-
dito do devedor), a reversão da perda por desvalorização reconhecida ante-
riormente é reconhecida na demonstração do resultado do exercício. Se 
uma baixa for recuperada posteriormente, a recuperação é também reco-
nhecida na demonstração do resultado do exercício. (ii) Passivos financei-
ros: A Companhia define a classificação de seus passivos financeiros 
quando do reconhecimento inicial. Todos os passivos financeiros são reco-
nhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso de empréstimos e financia-
mentos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Os 
passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores, empréstimos e 
financiamentos. Mensuração subsequente: Após o reconhecimento inicial, 
a Companhia deve mensurar todos os passivos financeiros pelo custo amor-
tizado usando o método dos juros efetivos. Os ganhos e perdas são reco-
nhecidos na demonstração do resultado do exercício quando da baixa dos 
passivos, bem como durante o processo de amortização segundo o método 
da taxa de juros efetiva. Desreconhecimento de passivos financeiros: 
Um passivo financeiro é desreconhecido (baixado) quando a obrigação for 
retirada, cancelada ou expirada. Quando um passivo financeiro existente é 
substituído por outro do mesmo credor, mediante termos substancialmente 
diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente alte-
rados, tal substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original 
e reconhecimento de um novo passivo, e a diferença entre os respectivos 
valores contábeis é reconhecida no resultado do exercício. (iii) Compensa-
ção de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são com-
pensados e apresentados líquidos nas demonstrações financeiras se, e 
somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os 
montantes reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.3. Conversão de 
moeda estrangeira: a. Transações em moeda estrangeira: Transações 
em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcio-
nais da Companhia utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das 
transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de 
câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação 

cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ati-
vos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reco-
nhecidos no resultado do exercício, nas rubricas “Receitas financeiras” e 
“Despesas financeiras”. b. Empresas controladas com moeda funcional 
diferente da Companhia: As movimentações de ativos e passivos de ope-
rações no exterior são convertidas para Real à taxa de câmbio média men-
sal, que se aproxima da taxa de câmbio vigente na data das corresponden-
tes transações. O balanço patrimonial é convertido para reais às taxas de 
câmbio do encerramento de cada exercício. Os efeitos das variações da taxa 
de câmbio resultantes dessas conversões são apresentados sob a rubrica 
“Ajuste de Avaliação Patrimonial” no patrimônio líquido. 2.4. Caixa e equiva-
lentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, apli-
cações financeiras pós-fixadas resgatáveis a qualquer momento, com risco 
insignificante de mudança de seu valor de mercado e sem penalidades. As 
aplicações financeiras são registradas ao valor de custo, acrescido dos ren-
dimentos proporcionalmente auferidos até as datas de encerramento. 2.5. 
Contas a receber de clientes: O contas a receber é composto por valores 
efetivos faturados e por serviços executados a faturar referentes às medi-
ções realizadas e aprovadas pelos entes contratantes até a data do balanço. 
O faturamento é registrado pelo valor bruto, incluindo os respectivos tributos 
diretos de responsabilidade tributária da Companhia, menos os tributos reti-
dos na fonte, os quais são considerados créditos tributários. Os serviços 
executados a faturar referem-se às medições de projetos que serão fatura-
das mediante emissão futura das notas fiscais e são registradas pelo seu 
valor a ser faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de responsa-
bilidade tributária da Companhia, menos os impostos retidos na fonte, os 
quais são considerados créditos tributários. 2.6. Estoques: Os estoques são 
mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O 
custo dos estoques é baseado em seu custo médio e inclui gastos incorridos 
na aquisição de estoques, custos de produção e/ou transformação e outros 
custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. 
O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos 
negócios. 2.7. Depósito judicial: Os valores do depósito judicial referem-se 
a quantias depositadas e mantidas em juízo até a resolução das questões 
legais relacionadas. 2.8. Investimentos em controladas: Os investimentos 
em empresas controladas são registrados e avaliados pelo método de equi-
valência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou 
despesa) operacional. Para efeitos do cálculo da equivalência patrimonial, 
ganhos não realizados entre a Companhia e suas controladas são elimina-
dos, quando aplicável, na medida da participação da Companhia; perdas 
não realizadas também são eliminadas, a menos que a transação forneça 
evidências de perda permanente (impairment) do ativo transferido. Quando 
necessário, as práticas contábeis das controladas são alteradas para garan-
tir consistência com as práticas adotadas pela Companhia. Quando a parti-
cipação da Companhia nas perdas acumuladas das controladas iguala ou 
ultrapassa o valor do investimento, a Companhia não reconhece perdas 
adicionais, a menos que tenha assumido obrigações ou efetuado pagamen-
tos em nome dessas sociedades. Nestes casos, a participação nas perdas 
acumuladas é registrada na conta “Provisão para perdas em investimento”. 
Controladas em conjunto são aquelas nas quais o controle é exercido con-
juntamente pela Companhia e por um ou mais sócios, situação em que as 
decisões sobre políticas financeiras e operacionais estratégicas relaciona-
das às atividades da entidade requerem a aprovação de todas as partes que 
compartilham o controle. Os investimentos em empresas com controle com-
partilhado são reconhecidos pelo método de equivalência patrimonial, 
desde a data em que o controle conjunto é adquirido ou constituído. 2.9. 
Imobilizado: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de 
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de 
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. Ganhos e perdas, 
quando ocorrem, na alienação de um item do imobilizado são apurados pela 
comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil 
do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas (des-
pesas) no resultado. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, 
que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do 
valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no 
método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um 
item do imobilizado, já que esse método é o que reflete o padrão de con-
sumo de benefícios econômicos incorporados no ativo. 2.10. Arrendamen-
tos: Ativos mantidos sob arrendamentos que transferem substancialmente 
para a Companhia os riscos e benefícios de propriedade inerentes à pro-
priedade de um ativo. Os ativos são reconhecidos pelo valor justo ou pelo 
valor presente dos pagamentos mínimos previstos em contrato, dos dois o 
menor. Os encargos financeiros são apropriados ao resultado ao longo do 
contrato, e são depreciados pelas taxas aplicáveis. 2.11. Intangível: Ativo 
intangível refere-se aos gastos com a implantação do ERP e licença de uso 
de software com vida útil definido e mensurado pelo custo, deduzido da 
amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável 
(impairment) acumuladas. Amortização é calculada sobre o custo do ativo, 
ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. E, é reconhe-
cida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis 
estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão dispo-
níveis para uso. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e com-
parativos são de 5 anos. 2.12. Redução ao valor recuperável de ativos 
não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revis-
tos a cada data de apresentação das demonstrações financeiras para apu-
rar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, 
então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor recuperável de um 
ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor 
justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes atra-
vés da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes 
de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos 
específicos do ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos 
que não podem ser testados individualmente são agrupados juntos no 
menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo que são 
em grande parte independentes dos fluxos de caixa de outros ativos ou 
grupos de ativos (a “unidade geradora de caixa ou UGC”). Uma perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um 
ativo ou sua unidade geradora de caixa (UGC) exceda seu valor recuperável 
estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. As perdas de 
valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas a 
cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha 
aumentado, diminuído ou não mais exista. Uma perda de valor é revertida 
caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o 
valor recuperável. Uma perda por redução ao valor recuperável é revertida 
somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor 
contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação, caso a perda de 
valor não tivesse sido reconhecida. 2.13. Empréstimos e financiamentos: 
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo, líquido dos custos da transação incorridos, e subsequentemente, são 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resul-
tado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estejam a 
vencer, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. 2.14. Provisões: 
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento presente ou passado, 
e se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída que possa ser 
estimada de maneira confiável, e provável de um recurso econômico exigido 
para liquidar a obrigação. 2.15. Benefícios a empregados e dirigentes: A 
Companhia não mantém planos de pensão, previdência privada ou qualquer 
outro plano de aposentadoria ou de benefícios para os empregados e diri-
gentes pós sua saída. Adicionalmente, também não mantêm plano de bene-
fícios a dirigentes e empregados na forma de planos de bônus ou de partici-
pação nos lucros, exceto os previstos em leis. 2.16. Receita operacional: (i) 
Serviços: A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com 
base no avanço físico do serviço contratado na data de apresentação das 
demonstrações financeiras. O avanço físico de conclusão é avaliado pelas 
medições realizadas e aprovadas. (ii) Contratos de construção: A receita 
do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido de 
variações decorrentes de solicitações adicionais, dos pagamentos de incen-
tivo contratuais, na condição em que seja provável que elas resultem em 
receita e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado 
de um contrato de construção possa ser estimado de maneira confiável, a 
receita do contrato é reconhecida no resultado na medida do avanço físico 
de conclusão do contrato. Despesas de contrato são reconhecidas quando 
incorridas, a menos que elas criem um ativo relacionado à atividade do con-
trato futuro. O avanço físico para conclusão é avaliado pela referência do 
levantamento dos trabalhos realizados. Quando o resultado de um contrato 
de construção não pode ser medido de maneira confiável, a receita do con-
trato é reconhecida até o limite dos custos reconhecidos na condição de que 
os custos incorridos possam ser recuperados. Perdas em um contrato são 
reconhecidas imediatamente no resultado. (iii) Venda de bens: A receita 
operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional 
é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e bene-
fícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram transferi-
dos para o comprador e desde que não haja envolvimento contínuo com os 
bens vendidos, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado 
de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e 
o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reco-
nhecido como uma redução da receita operacional conforme as vendas são 
reconhecidas. O momento correto da transferência de riscos e benefícios 
varia dependendo das condições individuais do contrato de venda. (iv) 
Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem recei-
tas de juros sobre fundos investidos (incluindo ativos financeiros disponíveis 
para venda) e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no 
resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras 
abrangem despesas com juros sobre empréstimos, líquidas do desconto a 
valor presente das provisões, variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas por redução ao 
valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos financeiros. 2.17. 
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: O imposto 
de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calcula-
dos com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre 
o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. A despesa com 
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e 
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resul-
tado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens 
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados 
abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar ou compensar sobre o 
lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou 
substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações 
financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercí-
cios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças 
temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contá-
beis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto 
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às 
diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que 
foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresenta-
ção das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos 
são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ati-
vos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos lançados pela mesma 
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo 
de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas 
quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponí-
veis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contri-
buição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzi-
dos na medida em que sua realização não seja mais provável. 3. Uso de 
estimativas e julgamentos – A elaboração das demonstrações financeiras 
de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julga-
mentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao 
processo da sua determinação. As principais premissas relativas a fontes de 
incerteza nas estimativas futuras, envolvendo risco de causar um ajuste sig-
nificativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício finan-
ceiro são: a. Impairment de ativos financeiros: O impairment de ativos 
financeiros é calculado com base nas perdas avaliadas como prováveis na 
realização dos saldos de contas a receber e outros ativos financeiros. As 
despesas com a constituição do impairment de ativos financeiros são regis-
tradas na rubrica “Despesas operacionais” na demonstração do resultado. 
b. Custos orçados: Os custos orçados totais, compostos pelos custos 
incorridos e custos previstos a incorrer para o encerramento das obras, são 
regularmente revisados, conforme a evolução das obras, e os ajustes com 
base nesta revisão são refletidos nos resultados da Companhia de acordo 
com a prática contábil descrita na nota nº 2.16 (ii). c. Provisões para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas: A Companhia está sujeita no curso nor-
mal de processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias 

        2016    2015
Lucro (prejuízo) líquido do exercício  (99.772) 42.665
Outros resultados abrangentes a serem
posteriormente reclassificados para o resultado
Ajuste de conversão do exercício     (403)   2.706
Total do resultado abrangente do exercício     (100.175)   45.371

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Demonstrações do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 30 de junho (Em milhares de reais)

     Capital social
    Capital Capital a Ajuste de avaliação Prejuízos
    subscrito      integralizar      patrimonial      acumulados      Total
Saldos em 30 de junho de 2014 460.000 – 4.480 (61.759) 402.721
Lucro líquido do exercício – – – 42.665 42.665
Outros resultados abrangentes:
Ajuste de conversão de investimentos no exterior       –      –      2.706      –      2.706
Total do resultado abrangente do exercício – – 2.706 42.665 45.371
Subscrição de capital     104.000      (104.000)     –      –      –
Saldos em 30 de junho de 2015     564.000      (104.000)     7.186      (19.094)      448.092
Prejuízo líquido do exercício – – – (99.772) (99.772)
Outros resultados abrangentes:
Ajuste de conversão de investimentos no exterior       –      –      (403)      –      (403)
Total do resultado abrangente do exercício – – (403) (99.772) (100.175)
Integralização de capital       –      104.000      –      –      104.000
Saldos em 30 de junho de 2016     564.000      –      6.783      (118.866)     451.917

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido – Exercícios fi ndos em 30 de junho (Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais    2016    2015
Lucro/Prejuízo líquido do exercício (99.772) 42.665
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 7.590 7.715
Juros sobre empréstimos e financiamentos 42.262 30.737
Equivalência patrimonial (1.990) (3.872)
Provisão de crédito de liquidação duvidosa (8.090) –
Resultado na venda do imobilizado (267) –
Provisão de contingências    1.605    874
       (58.662)   78.119
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 75.829 (98.478)
Adiantamento a fornecedores – 8.725
Estoques 5.302 4.836
Impostos a recuperar (5.321) (81.877)
Tributos diferidos (99.558) 28.052
Consórcios 244 17.811
Dividendos pagos antecipadamente 12.353 57.647
Depósitos judiciais 1.792 13.685
Outros ativos (59.761) 9.600
Fornecedores 9.367 12.246
Obrigações sociais e trabalhistas (12.908) (31.999)
Obrigações tributárias 22.225 19.270
Adiantamento de clientes (3.151) (8.336)
Conta corrente entre empresas 216.422 (135.187)
Outros passivos     (8.601)   5.002
      95.572    (100.884)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos    (33.639)   (29.646)
Caixa proveniente (aplicado) nas atividades 
 operacionais   61.933   (130.530)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aportes nas investidas 420 495
Aquisição de bens do imobilizado e intangível (12.341) (10.172)
Venda de bens do imobilizado e intangível   13.996    14.214
Caixa aplicado nas atividades de investimentos    2.075    4.537
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos – 35.146
Liquidação de empréstimos e financiamentos (178.352) (39.890)
Aumento de capital 104.000 –
Reclassificação de empréstimos e financiamentos     –    100.932
Caixa proveniente (aplicado) nas atividades de
 financiamentos   (74.352)   96.188
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa    (10.344)   (29.805)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 14.272 44.077
No final do exercício    3.928    14.272
Redução no caixa e equivalentes de caixa   (10.344)   (29.805)

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Demonstrações de Fluxo de Caixa
Exercícios fi ndos em 30 de junho (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Exercícios fi ndos em 30 de junho
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

cível, tributária, trabalhista, ambiental e societária, dentre outras. Depen-
dendo do objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos 
administrativos que sejam movidos contra a Companhia, poderão ser adver-
samente afetados, independentemente do respectivo resultado final. A Com-
panhia é periodicamente fiscalizada por diferentes autoridades, incluindo 
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e ambientais. Não é possível garantir 
que essas autoridades não autuarão a Companhia, nem que essas infra-
ções não se converterão em processos administrativos e, posteriormente, 
em processos judiciais, tampouco o resultado final tanto dos eventuais pro-
cessos administrativos ou judiciais. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as juris-
prudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua rele-
vância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados 
externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alte-
rações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclu-
sões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base 
em novos assuntos ou decisões de tribunais. 4. Gerenciamento de risco 
financeiro – a. Considerações gerais: A Companhia participa em opera-
ções envolvendo instrumentos financeiros, incluindo caixa e equivalentes de 
caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes, adiantamento de 
clientes, outras contas a pagar, fornecedores, adiantamento a fornecedores 
e empréstimos e financiamentos, com o objetivo de administrar a disponibi-
lidade financeira de suas operações. b. Gerenciamento de riscos: A Com-
panhia está exposta a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não 
ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais, a riscos 
de mercado, decorrentes de variações de taxas de juros e ao risco de cré-
dito, decorrente da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes 
em aplicações financeiras e contas a receber. A Companhia adota procedi-
mentos de gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito, através de 
mecanismos financeiros que buscam minimizar a exposição dos ativos e 
passivos da Companhia, protegendo a rentabilidade dos contratos e do seu 
patrimônio. c. Risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma 
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Com-
panhia a incorrer em perdas financeiras. As operações que sujeitam a Com-
panhia à concentração de risco de crédito residem, principalmente, nas 
contas correntes bancárias e aplicações financeiras, onde a Companhia fica 
exposta ao risco da instituição financeira envolvida. A Companhia considera 
baixo o risco de crédito das operações que mantém em instituições financei-
ras com as quais opera, que são consideradas pelo mercado como de pri-
meira linha. O risco de crédito em relação às contas a receber, e adianta-
mentos é minimizado, substancialmente, em função do porte financeiro das 
empresas para as quais são prestados os serviços. Adicionalmente, moni-
tora-se continuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre 
que necessário, suas políticas de crédito, objetivando mitigar eventuais per-
das. Sempre que necessário, constitui-se provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa para os clientes inadimplentes e aplica procedimentos de 
cobrança e negociação de créditos vencidos. Exposição a riscos de cré-
dito: O valor contábil dos ativos e passivos financeiros representa a exposi-
ção máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das 
demonstrações financeiras era: Nota    2016    2015
Caixa e equivalentes de caixa 6 3.928 14.272
Contas a receber de clientes 7 445.679 513.418
Conta corrente entre empresas 9    (125.512)   90.910
        324.095    618.600
d. Risco de liquidez: A gestão prudente do risco de liquidez implica manter 
caixa e aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários suficientes, bem 
como disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito compro-
missadas e capacidade de liquidar posições de mercado. A Administração 
monitora o nível de liquidez da Companhia considerando o fluxo de caixa 
esperado em contrapartida às linhas de crédito não utilizadas. A previsão de 
fluxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo sua projeção monitorada 
continuamente, a fim de garantir e assegurar as exigências de liquidez, os 
limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos e caixa suficiente para 
atendimento às necessidades operacionais do negócio. A Companhia não 
possui operações com instrumentos financeiros não refletidos nas demons-
trações financeiras de junho de 2016 e de 2015, assim como não realizou 
operações com derivativos financeiros. e. Risco de taxas de juros: O 
risco da taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e 
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da 
Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições 
a taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas. As aplica-
ções financeiras e os empréstimos e financiamentos, são corrigidos pelo 
CDI pós-fixado, conforme contratos firmados com as instituições financeiras 
e por meio de negociações de valores mobiliários com investidores desse 
mercado. 5. Novas normas, alterações e interpretações: Em 2016, a 
Companhia passou a aplicar as revisões de pronunciamentos técnicos que 
entraram em vigor para períodos contábeis iniciados a partir de 01/01/2016. 
A aplicação dessas melhorias não resultou em impactos nas divulgações 
ou nas informações contábeis da Companhia. Os pronunciamentos e as 
interpretações contábeis abaixo, emitidos até 30/06/2016, pelo International 
Accounting Standards Board – IASB, não foram aplicados antecipadamente 
pela Companhia nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 
30/06/2016. Os mesmos serão implementados à medida que sua aplica-
ção se torne obrigatória. IFRS 9 – Instrumentos Financeiros: Esta norma 
aborda um novo requerimento para classificação e mensuração de ativos 
financeiros, pelo custo amortizado ou valor justo, relacionado ao modelo 
de negócios da entidade e das características de seus fluxos de caixa con-
tratuais. A norma requer também a adoção de apenas um método para 
determinação de perdas no valor recuperável dos ativos. Com relação aos 
passivos financeiros, a norma mantém a maioria das exigências do IAS 39 – 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A principal alte-
ração está relacionada aos casos em que o valor da variação no valor justo 
atribuível a mudanças no risco de crédito da própria entidade passará a ser 
reconhecido como outros resultados abrangentes e não na demonstração 
de resultados, de acordo com determinados critérios. A norma é aplicável a 
partir de 01/01/2018 e a Companhia está avaliando efeitos que vai ter nas 
demonstrações financeiras e nas suas divulgações. IFRS 15 – Receita de 
Contratos com Clientes: Esta norma aborda o reconhecimento do mon-

tante da receita refletindo a contraprestação que a Companhia espera rece-
ber em troca do controle dos bens ou serviços. A nova norma irá substituir a 
maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que 
existe atualmente nas IFRS. A norma é aplicável a partir de 01/01/2018 e a 
Companhia está avaliando efeitos que vai ter nas demonstrações financei-
ras e nas suas divulgações.
6. Caixa e equivalentes de caixa   2016    2015
Conta movimento 910 5.546
Aplicações financeiras   3.018    8.726
      3.928    14.272
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros 
referem-se substancialmente a operações compromissadas e fundos de 
renda fixa, remunerados a taxa média entre 85% a 100% do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI). A exposição da Companhia a riscos de taxas 
de juros e a consideração sobre a análise de sensibilidade para ativos e 
passivos financeiros estão divulgadas na nota explicativa nº 27.
7. Contas a receber de clientes   2016    2015
Serviços faturados 17.535 159.701
No exterior 26.229 26.657
Serviços executados a faturar (i) 402.062 335.297
Provisão de créditos de liquidação duvidosa    (147)   (8.237)
    445.679    513.418
(i) Os serviços a faturar referem-se às prestações de serviços de constru-
ções, as quais foram registradas de acordo com o critério contábil descrito 
na nota explicativa nº 2.16 (i). Adicionalmente, foram reconhecidos valores 
de saldos contratuais não aprovados com a Petróleo Brasileiro S.A., con-
forme o Procedimento Arbitral nº 79/2014/SEC3. 8. Consórcios – Os resul-
tados dos consórcios são registrados no resultado do exercício da Compa-
nhia pelos mesmos critérios definidos na nota explicativa nº 1 (iv), porém 
a liquidação financeira e os saldos a receber ou a pagar nas participações 
em consórcio são realizados ao longo da vida de cada empreendimento. O 
prazo médio de desenvolvimento e finalização dos empreendimentos em 
que estão aplicados os recursos é de 3 anos, sempre com base nos projetos 
e cronogramas físico-financeiros de cada obra. Essa forma de alocação dos 
recursos permite que as condições negociais acertadas com cada parceiro 
e em cada empreendimento fiquem concentradas em estruturas específicas 
e mais adequadas às suas características. A Companhia adotou a prática 
contábil de apresentar os saldos e movimentações individualmente em cada 
rubrica das demonstrações financeiras e o valor correspondente ao saldo 
a receber ou a pagar dos consórcios na rubrica especifica “Consórcios”. 
Segue abaixo a composição dos saldos de ativo e passivo por consórcios.
Ativo   2016     2015
Consorcio Catarinasan 2.087 2.047
Consórcio PCP/Engevix 1.449 802
Consórcio Nova Tamoios 366 –
Consórcio Engevix – UFC – CONDER 264 337
Consórcio CEQ Integração 230 –
Consorcio Supervisor CEHOP 103 277
Consórcio Consultor Grupo 5 88 –
Consorcio Construtor Minuano – 1.918
Consórcio Skanska/Engevix – PROPENO – 1.600
Consórcio Cobrape Engevix – 375
Consórcio Encalso/Engevix/Kallas – 320
Outros Consórcios   434    501
     5.021    8.177
Passivo
Consórcio Rodobahia Construction 2.306 5.736
Consorcio Construtor MGE 3.905 3.811
Consórcio Construtor Minuano 1.144 –
Consórcio PE – Ato Linha 17 1.356 1.356
Consórcio Consultor EPC Linha 13 188 –
Consórcio Supervisor Via Expressa – Porto Salvador 133 –
Consórcio Engevix – UFC – Supervisor Metro Salvador 107 –
Consórcio Skanska/Engevix – URE – 822
Consórcio Concessões Rodoviárias – 193
Consórcio Integradora URC Engevix/Niplan/NM 139 175
Consórcio Geribello – Engevix – 118
Consórcio Skanska/Promon/Engevix – SPE 109 109
Outros Consórcios     441    420
Total dos passivos dos consórcios  9.828    12.740
Total líquido dos saldos entre ativo e passivos
 dos consórcios (4.807)   (4.563)
Os principais Consórcios da Companhia são: a) Consórcio Rodobahia 
Construction: consórcio de empresas formadas pela Isolux Projetos e Ins-
talações Ltda. e Engevix, tem por objeto exploração da infraestrutura e da 
prestação de serviço público de recuperação, operação, manutenção, moni-
toração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade 
do Sistema Rodoviário, compreendendo as seguintes rodovias, Rodovia 
BR 116/BA, trecho Feira de Santana – Divisa BA/MG, com extensão de 
554,1km, Rodovia BR 324/BA, trecho Salvador – Feira de Santana, com 
extensão de 113,2 km, Rodovia BA 526, trecho Entr. BR 324 – Entr. BA 528, 
com extensão de 9,3km e Rodovia BA 528, trecho Entr. BA 526 – acesso à 
Base Naval de Aratu, com extensão de 4 km, e demais serviços complemen-
tares necessários à exploração da Concessão, segundo os padrões fixados 
na legislação e regulamentos da ANTT – Agência Nacional de Transportes 
Terrestres. b) Consórcio Construtor MGE-CCM: consórcio de empresas 
formadas pela J.Malucelli Construtora de Obras S.A. e Engevix, tem por 
objeto construção de linhas de transmissão em 500 kV de circuito simples, 
com extensão aproximada de 248 km, origem na Subestação Mesquita e 
término na Subestação de Viana 2, localizada nos Estados de Minas Gerais 
e do Espírito Santo, e de linha de transmissão em 345 kV de circuito duplo, 
com extensão aproximada de 10 km, origem Subestação de Viana 2 e tér-
mino na Subestação Viana, localizada no Estado do Espírito Santo; cons-
trução de Subestação Viana 2, em 500/345 kV – 900 MVA, localizada no 
Estado do Espírito Santo; e ampliação das subestações de Mesquita e de 
Viana. c) Consórcio Catarinasan: consórcio de empresas formadas pela 
Prosul – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda., Chuo Kaihatsu Corpo-
ration, Nippon Koei Co., Ltd. e Engevix tem por objeto prestação de serviços 
técnico especializado para revisão e atualização os projetos de implantação 
e expansão da rede de esgotos para o Programa de Saneamento Ambiental 
do Estado de Santa Catarina. d) Consórcio Linha 13 – EE: consórcio de 
empresas formadas pela EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A. 
e Engevix, tem por objeto serviços técnicos de engenharia para supervisão 
da implantação das obras civis da Linha 13 – Jade, trecho entre as estações 
Engenheiro Goulart e Aeroporto Internacional de Guarulhos, localizadas no 
Estado de São Paulo. 9. Partes relacionadas e contas correntes entre 
empresas – Os principais saldos de ativos e passivos, assim como as tran-
sações que afetam o resultado do exercício, relativas a operações com par-
tes relacionadas, decorrem de transações da Companhia com empresas do 
mesmo grupo de controle e partes relacionadas, sem prazo de vencimento, 
como segue abaixo:

               Saldos
     Clientes      Conta corrente – ativo      Fornecedores      Conta corrente – passivo
         2016      2015      2016      2015      2016      2015      2016      2015
Engevix Construções 8.765 5.077 13.829 70.807 5.173 690 – –
Engevix Sistemas de Defesa 1.197 1.197 380 380 – – – –
Engevix Angola – – 561 561 – – – –
Engevix Colombia – – 613 613 – – – –
Engevix Equador – – 334 334 – – – –
Engevix Mexico – – 539 228 – – – –
Ecovix – Engevix 2.850 2.850 – – – – (13.004) (12.138)
Jackson Empreendimentos 6.430 5.756 – 30.125 8.798 8.217 (128.764) –
Infravix Participações 1.289 117 – – – – – –
São Roque Energética   3.270      –      –      –      –      4.649      –      –
    23.801      14.997      16.256      103.048      13.971      13.556      (141.768)     (12.138)

a. Transações com quotistas e empresas relacionadas aos quotistas: 
Segue abaixo o quadro com os saldos de transações e operações entre 
partes relacionadas com a Companhia e empresas do mesmo grupo eco-
nômico, o qual o quotista possua direta ou indiretamente participação sobre 
as mesmas:
Resultado do exercício   2016    2015
Receita de prestação de serviços 30.171 35.258
Despesas administrativas (11.644)   (3.100)
      18.527    32.158
Segue abaixo a abertura dos valores referente às transações e operações 
entre partes relacionadas:   Transações
     Receitas    Despesas
       2016    2015    2016    2015
Engevix Construções 23.861 2.957 (7.473) –
Engevix Sistemas de Defesa 134 – – –
Engevix Angola – 2.070 – –
Ecovix – Engevix 770 954 – (25)
Jackson Empreendimentos 5.385 – (4.171) (3.075)
Infravix Participações 17 – – –
Viabahia Concessionária de Rodovias S.A. – 7.721 – –
RG Estaleiro ERG2 S.A. – 7.594 – –
Inframerica Concessionária do
 Aeroporto de Brasília S.A. – 3.778 – –
São Roque Energética       4    10.184    –    –
       30.171    35.258    (11.644)   (3.100)
b. Operações com pessoal-chave da administração: A remuneração 
do pessoal-chave da Administração compreende ao pró-labore mensal e 
remuneração variável. O montante pago no exercício findo em 30/06/2016 
corresponde a R$ 2.249 (R$ 6.546 em 2015).
10. Tributos diferidos – Ativo   2016    2015
IRPJ diferido 127.323 41.209
CSLL diferido 45.837 14.836
COFINS diferido – 14.430
PIS diferido     –    3.127
     173.160    73.602
O saldo do IRPJ e CSLL diferidos são compostos por prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, sendo que a compensação dos 
prejuízos fiscais de imposto de renda e da base negativa da contribuição 

social está limitada à base de 30% dos lucros tributáveis. As premissas para 
constituição desses créditos consideraram os históricos de lucros fiscais e 
as expectativas de auferir lucros fiscais nos próximos exercícios, fundamen-
tados por estudos técnicos que evidenciam como provável a obtenção de 
lucros tributáveis futuros.
11. Tributos a recuperar   2016    2015
CSLL a compensar 37.097 37.878
IRPJ a compensar 51.042 42.846
IRRF a compensar 19.112 18.761
INSS a compensar 10.416 7.043
Outros   17.706    23.524
     135.373    130.052
12. Investimentos em participações societárias
a. Informações financeiras das principais controladas
      2016
    Participação Lucro Patri-
    no capital (prejuízo) mônio
Empresas    social %    do exercício    líquido
Engevix Engenharia México S.A. de CV 100% (333) 271
Engevix Mexicana S.A. de CV (a) 100% – 34
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% 151 880
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% 2.250 2.425
Engevix Engenharia S.A. – Panamá (a) 100% – 5.706
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% (1.627) (204)
Engevix Engenharia S.A. – Costa Rica 100% (113) (168)
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia 100% 1.662 1.549
      2015
    Participação Lucro Patri-
    no capital (prejuízo) mônio
Empresas    social %    do exercício    líquido
Engevix Engenharia México S.A. de CV 50% (926) 1.054
Engevix Mexicana S.A. de CV 100% – 39
Engevix Engenharia S.A. – Peru 100% (444) 1.185
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 100% 543 1.382
Engevix Engenharia S.A. – Panamá 100% – 5.722
Engevix Engenharia S.A. – Equador 100% (718) 538
Engevix Engenharia S.A. – Costa Rica 100% (20) –
(a) Não foi apresentado balanço das investidas na data posterior a 
30/06/2015, sendo reconhecida para estes casos, apenas variação cambial.

b. Movimentação de investimentos      Adiantamento  
      Ajustes   para futuro  
    Saldo em Subscrição exercícios  Equivalência aumento Variação Saldo em
Empresas                 junho/15    de capital    anteriores    Baixa    patrimonial    de capital    cambial    junho/16
Investimentos
Engevix Engenharia México S.A. de CV 7.614 – (7.003) – (333) – (7) 271
Engevix Mexicana S.A. de CV 35 – – – – – (1) 34
Engevix Engenharia S.A. – Peru 897 – – – 151 (401) 234 881
Engevix Engenharia S.A. – Colômbia 640 – (299) – 2.250 – (166) 2.425
Engevix Engenharia S.A. – Panamá – – 4.721 – – – 985 5.706
Engevix Engenharia S.A. – Bolívia – 17 – – 1.662 – (130) 1.549
Outros investimentos     207    –    –    (207)   –    –    –    –
      9.393    17    (2.581)   (207)   3.730    (401)   915    10.866
Passivo a descoberto de investimento
Engevix Engenharia S.A. – Equador – – 795 – (1.627) 171 457 (204)
Engevix Engenharia S.A. – Costa Rica    (66)   –    –    –    (113)   –    11    (168)
       (66)   –    795    –    (1.740)   171    468    (372)
      9.327    17    (1.786)   (207)   1.990    (230)   1.383    10.494

13. Imobilizado – a. Composição do saldo do imobilizado
    Taxa anual de  Depreciação   2016   2015
Descrição   depreciação   Custos   acumulada   Líquido   Líquido
Instalações 10% 573 (239) 334 620
Veículos 20% 1.093 (1.025) 68 144
Móveis e utensílios 10% 9.915 (7.263) 2.652 4.049
Máquinas e equipamentos 10% 17.946 (5.606) 12.340 14.658
Equiptos. de informática 20% 18.181 (17.341) 840 1.829
Benfeitorias em imóveis 10% 22 (22) – –
Outros    –   –   –   181
       47.730   (31.496)  16.234   21.481
b. Movimentação do custo   2015   Adição   Baixa   Transf.   2016
Instalações 1.006 – (433) – 573
Veículos 1.145 – (52) – 1.093
Móveis e utensílios 10.931 43 (1.059) – 9.915
Máquinas e equipamentos 21.319 12.184 (15.540) (17) 17.946
Equiptos. de informática 19.524 8 (1.351) – 18.181
Benfeitorias em imóveis 22 – – – 22
Outros    1.409   –   –   (1.409)  –
       55.356   12.235   (18.435)  (1.426)  47.730
c. Movimentação da depreciação    Trans-
      2015   Adição   Baixa   ferência   2016
Instalações (386) (81) 228 – (239)
Veículos (1.002) (75) 52 – (1.025)
Móveis e utensílios (6.882) (776) 395 – (7.263)
Máquinas e equipamentos (6.662) (1.640) 2.696 – (5.606)
Equiptos. de informática (17.694) (982) 1.335 – (17.341)
Benfeitorias em imóveis (22) – – – (22)
Outros  (1.227)  –   –   1.227   –
    (33.875)  (3.554)  4.706   1.227   (31.496)

A Companhia não efetuou teste de recuperabilidade, em função de não 
haver ativos com expectativa de geração de benefícios econômicos futuros.
14. Intangível Taxa anual de  Amortização   Saldo líquido
      amortização   Custo   Acumulada   2016   2015
Direito de software 20%   21.396   (16.918)  4.478   8.208
Total    21.396   (16.918)  4.478   8.208
Referem-se, basicamente, aos gastos com licença e implantação do soft-
ware do sistema integrado ERP, com objetivo de melhorar os controles e os 
processos internos da Companhia.
15. Empréstimos e financiamentos
Modalidade Taxa    2016      2015
Capital de giro CDI + 1% a 6,17% a.a. 118.827 287.582
FINAME – BNDES TJLP + 6% a.a. 8.744 9.393
Leasing     61      386
     127.632      297.361
Circulante  120.192 102.973
Não Circulante  7.440 194.388
Os empréstimos apresentados acima não possuem garantias concedidas 
ou cláusulas de conversibilidade em ações da Companhia. A movimentação 
dos empréstimos e financiamentos no exercício de 2016:
      Pagamento Juros
Agente Financeiro   2015   Encargos   do principal   pagos   2016
Capital de Giro
Banco do Brasil 80.398 12.902 (55.164) (4.756) 33.380
Banco Bradesco 36.437 4.929 (20.701) (4.722) 15.943
Banco Pine 21.530 511 (6.893) (5.706) 9.442
Banco CCB 19.187 1.701 (11.871) (3.075) 5.942
Banrisul 38.908 4.758 (22.587) (3.929) 17.150
Banco Panamericano 21.401 3.972 (13.134) (2.977) 9.262
Banco BMG 26.690 3.861 (16.123) (2.803) 11.625

      Pagamento Juros
Agente Financeiro   2015   Encargos   do principal   pagos   2016
Capital de Giro
Banco Rendimentos 10.986 3.751 (11.419) (1.128) 2.190
Banco ABC   31.587   5.185   (18.559)  (4.320)  13.893
    287.124   41.570   (176.451)  (33.416)  118.827
FINAME – BNDES
Banco do Brasil   9.393   692   (1.611)  (188)  8.286
      Pagamento Juros
Agente Financeiro   2015   Encargos   do principal   pagos   2016
Leasing
Banco Trust   386   –   (290)  (35)  61
Outros
Consórcios   458   –   –   –   458
Total 297.361   42.262   (178.352)  (33.639)  127.632
16. Arrendamento mercantil – A Companhia possui equipamentos de 
informática no montante de R$ 6.367 obtidos por meio de contratos de 
arrendamento mercantil financeiro. Os contratos possuem prazo de duração 
de três anos, com cláusulas de opção de renovação, opção de compra e de 
reajustamento após essa data. Durante o exercício findo em 30/06/2016, a 
Companhia reconheceu no resultado os montantes de R$ 35 relativo a des-
pesas financeiras e R$ 624 relativo à despesa de depreciação.
17. Obrigações tributárias   2016      2015
ISS a recolher 14.948 6.765
ICMS a recolher 2.252 9.466
PIS a recolher 413 644
COFINS a recolher 1.950 2.784
Outras obrigações tributárias 4.077 2.841
Parcelamentos federais e previdenciários (i) 31.826      10.741
    55.466      33.241
Circulante 36.320 8.506
Não Circulante 19.146 24.735
(i) Os parcelamentos federais e previdenciários compõem-se de parcela-
mento ordinário PIS e COFINS e do parcelamento simplificado previdenci-
ário, a saber: Parcelamento Ordinário PIS e COFINS: Em 26/06/2013, foi 
deferido o parcelamento ordinário de débitos tributários junto a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, relativo as contribuições do PIS e COFINS dos 
exercícios de 2011 e 2012. Parcelamento Simplificado Previdenciário: 
Refere-se aos parcelamentos simplificados previdenciários já parcelados 
anteriormente junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo aos 
exercícios de 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015 em 60 parcelas com paga-
mento inicial 26/02/2015.
18. Obrigações sociais e trabalhistas   2016      2015
Salários a pagar 10.814 16.852
Provisões trabalhistas 8.018 13.446
INSS a recolher 4.613 969
FGTS a recolher 1.290 4.328
IRRF sobre folha de pagamento 4.191 7.329
Outros  1.513      423
    30.439      43.347
19. Provisão para contingências – A Companhia é parte (pólo passivo) em 
ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos 
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo 
questões trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, 
com base em informações de seus assessores jurídicos, análise do histórico 
e das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante con-
siderado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações 
em curso, como se segue:   2016      2015
Trabalhista 12.752 11.148
Tributário – 230
Cível  6.132      5.901
    18.884      17.279
(-) Depósito judicial  (883)     (14.265)
Total 18.001      3.014
A Companhia e suas controladas possuem ainda ações de natureza tributá-
ria, trabalhista e cível, envolvendo riscos de perda que a administração, com 
base na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como possíveis, 
no montante de R$ 180.515 (R$ 849.505 em 30/06/2015), não sendo, por-
tanto, requerida a sua provisão na data. 20. Cobertura de seguros e garan-
tias – a. Seguro patrimonial: A Companhia possui um programa de geren-
ciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando no mercado 
coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas foram 
contratadas por montantes considerados suficientes pela administração 
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os 
riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de 
seguros. Em 30/06/2016, a Companhia apresentava as seguintes principais 
apólices de seguro contratadas com terceiros: Limite máximo
Modalidade Riscos cobertos  de indenização
Auto frotas Casco Tabela FIPE
    Danos materiais 800
    Danos corporais 1200
    Danos morais 160
Equipamentos Básica 12.503
    Danos elétricos 1.180
    Roubo/furto 12.324
    Danos materiais 900
    Danos corporais 900
Empresarial Incêndio/queda de raio/explosão 24.000
    Danos elétricos 1.000
    Tumultos, greves, lockout e atos dolosos 1.000
    Equipamento eletrônico sem roubo 2.000
    Equipamentos portáteis 10
    Impacto de veículo terrestre 1.500
    Perda ou pagamento de aluguel a terceiros 500
    Quebra de vidros, espelhos, mármores e granitos 300
    Responsabilidade civil das operações 2.000
    Responsabilidade civil – empregador 1.000
    Roubo ou furto qualificado de bens 300
    Vendaval, furacão, ciclone, granizo, tornado e fumaça 500
b. Carta de fiança bancária e garantias: A empresa contratou cartas de 
fiança bancária e seguros garantias como forma de garantir a prestação de 
serviços de seus contratos, demonstradas abaixo:
Bancos/Seguradora      Avais e fianças   Valor da dívida
Banco Pottencial S.A. Carta de fiança bancária 184
Banco Itaú BBA S.A. Carta de fiança bancária 2.936
Banco Bradesco S.A. Carta de fiança bancária 2.235
Chubb do Brasil Companhia 
 de Seguros Seguro garantia 2.305
J. Malucelli Seguradora S.A. Seguro garantia 58.507
Swiss Re Corporate Solutions 
 Brasil Seguros S.A. Seguro garantia 2.238
Berkley International do 
 Brasil Seguros S.A. Seguro garantia 4.228
Fator Seguradora S.A. Seguro garantia 11.873
Zurich Minas Brasil Seguros S.A. Seguro garantia 303
Itaú Seguros S.A. Seguro garantia 16.051
Austral Seguradora S.A. Seguro garantia 81.929
AIG Seguros Brasil S.A. Seguro garantia 11.016
Argo Seguros Brasil S.A. Seguro garantia 1.499
21. Patrimônio líquido – Capital social: Em 30/06/2016 é de R$ 564.000 
(R$ 460.000 em 30/06/2015), composto por 102.398.227 de ações ordiná-
rias nominativas, sem valor nominal, conforme quadro acionário apresen-
tado a seguir: Quantidade
      de ações           %
Jackson Empreendimentos S.A. 64.000.000 62,50
Caixa FIP Cevix  38.398.227           37,50
    102.398.227           100,00
Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividen-
dos conforme definido no estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão o 
direito a um voto por ação nas deliberações da Companhia. Os lucros líqui-
dos apurados serão destinados sucessivamente da seguinte forma: Reserva 
legal: A reserva legal é constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado 
em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o 
limite de 20% do capital social. A Companhia não constituiu a reserva legal 
em 2016, uma vez que, o lucro líquido do exercício foi integralmente utilizado 
para compensar o saldo de prejuízos acumulados. Dividendos: São desti-
nados 25% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto nos 
artigos 189, 190 e 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição, como dividendo 
obrigatório, aos acionistas.
22. Receita operacional líquida    2016   2015
Venda de produtos 5.159 18.943
Serviços prestados 197.243 516.142
Serviços executados a faturar    17.110   141.521
Receita bruta  219.512   676.606
Impostos incidentes sobre a receita  (36.536)  (31.607)
     182.976   644.999
23. Custos operacionais    2016   2015
Folha de pagamento, encargos, benefícios (89.951) (234.060)
Serviços prestados de terceiros (37.125) (89.357)
Materiais (17.906) (48.934)
Locação de máquinas e equipamentos (2.175) (27.528)
Gerais (viagens, passagens e hospedagens) (2.793) (15.391)
Ocupação (aluguel e seguros patrimoniais) (1.652) (5.561)
Outros custos  (5.318)  (11.501)
    (156.920)  (432.332)
24. Despesas gerais e administrativas    2016   2015
Folha de pagamento, encargos, benefícios (29.755) (68.020)
Serviços prestados de terceiros (8.551) (15.067)
Ocupação (aluguel e seguros patrimoniais) (7.627) (10.132)
Luz, água, telefone e correios (1.148) (2.931)
Gerais (viagens, passagens e hospedagens) (145) (1.282)
Materiais (1.331) (421)
Provisões para créditos de liquidação duvidosa 8.090 –


