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RELATORIO

DO

CONSELHO DE ADMINIsTRAcAO

DA

AV - AGUAS DE VALONGO, S.A.

Nos termos da Lei, vern a conseiho de administração da AV — Aguas de Valongo, S.A., apresentar o

seu relatOrio de gestão relativo ao exercIcio do ano civil que terminou em 31 de dezembro de 2021.

1. Introducao

A sociedade AV — Aguas de Valongo, S.A., adiante designada por AV, gere e explora as sistemas de

abastecimento de água para consumo pUblico e de recoiha, tratamento e rejeicao de efluentes do

conceiho de Valongo, em conformidade cam as exigencias do contrato de concessão outorgado corn a

municIpio em 14 dejulho de 2000.

A AV foi constituida em juiho de 2000, tern coma ünico acionista a Be Water, S. A., adiante designada

par BW, uma empresa que integra a grupo Beijing Enterprises Water Group Limited.

o contrato de concessâo, que teve a inIcio do seu perIodo de funcionamento normal a 1 de novembro

de 2000, tern a duração de 36 (trinta e seis) anos, e a seu perImetro territorial corresponde ao limite do

conceiho de Valango.

2. Atividade desenvolvida pela AV — Aguas de Valongo, S. A.

A AV tern a responsabilidade pela gestao e exploraçao dos sisternas de abastecimento de água e de

saneamento das águas residuais no conceiho de Valongo, e pela realizaçao das obras, previstas no

piano de investimentos, definidas no contrato de concessão.
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O ano de 2021 ainda ficou marcado por urn fator que, ainda que em menor escaia, condicionou o normal

ritmo das atividades, a COV1D-19. E justo sublinhar o empenho de toda a equipa, sendo que em

nenhum mornento foi colocado em causa o normal funcionamento dos servicos de abastecimento de

água e de saneamento de águas residuals do conceiho de Valongo. Merecem ainda destaque todas as

medidas preventivas do piano de contingência para protecão dos trabaihadores e dos utilizadores

destes serviços pübiicos.

o piano de investimentos em infra-estruturas de ãgua e de sanearnento definido contratualmente,

estabeiece a obrigação da concessionária em garantir uma taxa de cobertura minima de 98% e de

95%, respetivamente. Presentemente a taxa de cobertura dos dois servicos é de 99%.

Das atividades desenvoividas em 2021, destacam-se:

• A renovação de ramais de abastecimento de água e a substituicao de contadores por

antigu idade;

• A obtencao de urn indice de perdas na rede de 16,2%, através da gestao e do controio

perrnanente do sisterna de distribuicao de água, corn atuacão preventiva e corretiva na

resolução das anomaiias e avarias;

• A continuidade do projeto na bacia do rio Tinto através da reaiizacao de acoes de inspeção as

redes prediais dos 4109 fogos que integram esta bacia, de que resuitaram 2206 visitas, tendo

sido detetados 388 incorretamente iigados e 131 ausentes. Foi também dada continuidade ao

projeto de despoiuição do rio Leca e do rio Ferreira, através da reaiização de acöes de inspecão

nas redes pübiicas e particulares nas freguesias de Alfena e de Ermesinde (da bacia do rio

Leca), e nas freguesias de Vaiongo, Campo e Sobrado (da bacia do rio Ferreira).

• A reaiizacão de carnpanhas de sensibiiização junto dos potenciais utiiizadores destinadas a

motivar a adesão aos serviços, em aiternativa as soiucoes particuiares de abastecimento de

agua (furos/pocos) ou de sanearnento de aguas residuals (fossas), baseada nos sisternas de

informacao - SIG e UBS — identificando os fogos que dispöem de redes pUbiicas de agua e de

sanearnento e que não se encontram iigados;

• A renovaçao dos Sistemas de Gestão da Quaiidade, da Gestão Ambientai e da Gestão da

Seguranca e Saüde em conformidade corn as normas NP EN ISO 9001 :2015 e NP EN ISO

14001 :2015 e ISO 45001:2018, apôs a auditoria de renovação realizada pela APCER, em abrii

de2021.

• 0 reporte a ERSAR dos dados reiativos as atividades realizadas em 2020, tendo em vista a

avaiiaçao da qualidade do serviço prestada pela entidade concessionária. Esta ação foi

precedida de vaiidacäo não presencial. Em novembro forarn disponibiiizados os indicadores de

desernpenho da AV do ano de 2020;
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• Foram asseguradas as açöes de formaçao, de integração e valorizaçao profissional dos

colaboradores, nas diferentes areas de atividade, destacando-se entre outras, as de SST e de

gestão ambiental;

• Em julho deu-se por conclulda a obra de construção e ampliação da ETAR de Campo —

Valongo, corn a rececão provisOria da totaliddae dos trabalhos. A fase de arranque foi iniciada

em marco para verificação das condiçoes de funcionamento da instalaçào, nomeadamente no

que concerne as eficiências de tratamento, consumos energeticos e de reagentes e ruldo,

tendo sido verificadas as premissas da declaracão de garantias definidas contratualmente pelo

ConsOrcio. 0 perIodo de arranque prolongou-se ate ao final do ano 2021;

• Foi adjudicada a empresa AST — Soluçoes e Serviços de Ambiente, Unipessoal a obra de

cobertura e desodorizacão dos decantadores prirnários da ETAR de Ermesinde, tendo Os

trabalhos sido iniciados em juiho. Prevê-se a sua conclusão no inicio do ano 2022;

• A Aguas de Valongo subcontratou a empresa Aqualogus a realização de urn estudo diagnostico

e urn estudo previo, corn a objetivo de avaliar as condiçoes de funcionamento atuais da ETAR

de Ermesinde, e propor posteriorrnente ao MunicIpio de Valongo, potenciais soluçoes que

permitam adequar a instalação as necessidades atuais de caudal e carga poluente e eventuais

incrementos nas exigências ambientais do meio recetor — rio Leca.

3. Anãlise económico-financeira

Os resultados operacionais do exercIcio em análise são de 4.130.105 euros (4.302.990 euros no

exercIcio de 2020).

Os resultados financeiros foram negativos em 579.600 euros (negativo em 581.188 euros no exercIcio

de 2020).

o resultado IIquido do exercIcio e de 2.674.468 euros (2.843.631 euros no exercIcio de 2020).

o endividamento existente de curto/médio prazo de empresas do grupo foi contraldo junto do seu

acionista, a BW.

A sociedade apresenta urn rácio de autonomia financeira de 82%, considerando, para efeitos de

cálculo, o endividarnento junto ao acionista de acordo corn o estipulado no nümero 4 da cláusula 4a do

contrato de concessão. 0 valor mInima para este rãcio, conforme estipula a cläusula acirna referida, é

de 25%.

A sociedade não tem dIvidas em mora para corn o Estado ou qualquer outra entidade püblica.
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Não se verificaram factos relevantes apOs o encerramento do exercIcio que devam ser referidos e que

teriam impacto sobre as demonstracoes financeiras.

4. Perspetivas para o ano de 2022

No ano de 2022 a sociedade terá como prioridades:

• Continuar a prossecucão dos objetivos estabeiecidos contratualmente, corn a reaiizaçao das

obras do piano de investimentos e da renovação prograrnada das infraestruturas;

• Manter o controio e a gestão operacionai das perdas de ägua de modo a assegurar a

continuidade de urn eievado rendirnento da rede de água;

• Continuar a meihoria do funcionamento das ETAR, investindo na redução dos volumes

afiuentes de águas parasitas as redes de drenagem de águas residuais nas freguesias de

Aifena, Ermesinde, Vaiongo e da União de Freguesias de Carnpo e Sobrado:

• Dar continuidade as carnpanhas de sensibiiizacao junto dos potenciais utiiizadores que

incentivem a utiiização dos servicos pubiicos de água e de sanearnento, quando disponIveis,

em detrirnento de soiucoes particuiares de abastecimento de água (furos/pocos) ou de

tratamento de águas residuais (fossas);

• Continuar a impiementação da interface entre a gestão cadastrai e operacionai das

infraestruturas (SIG) corn as instaiacöes prediais de água e de saneamento do conceiho de

Valongo e os utiiizadores (sistema de gestão de ciientes — UBS);

• Manter a aposta nas acöes de formacão e vaiorização profissionai dos trabaihadores da AV,

corn especial atenção as atividades associadas a SST, ja que se pretende o contributo de todos

para a reducao dos Indices de sinistraiidade na empresa;

• Assegurar a continuidade da certificaçao do sistema de gestão integrado de Qualidade,

Ambiente e Seguranca e em particular na vertente de SST, reforçando o acompanhamento das

atividades de risco e as acOes de formação;

• Concluir a obra de cobertura e desodorizacao dos decantadores primários da ETAR de

Ermesinde e dar inicio ao arranque do sistema de desodorização destes dois Orgãos.
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5. Proposta de aplicacao de resultados

0 conselho de administracao propöe que o resultado lIquido do exercIcio de 2021, no montante de

2.674.468 euros (dois milhOes, seiscentos e setenta e quatro mu, quatrocentos e sessenta e oito euros),

seja aplicado como se segue:

• 1.500.000 euros (urn milhão e quinhentos mu euros) em distribuicao de dividendos; e

• transferido para resultados transitados 1.174.468 euros (urn milhão, cento e setenta e quatro

mu, quatrocentos e sessenta e ofto euros).

6. Negocios entre a sociedade e os seus administradores

Não se verificaram durante o exercIcio findo em 31 de dezembro de 2021 quaisquer negócios e

autorizacoes concedidas para negócios entre a AV — Aguas de Valongo, S. A., e os seus

administradores.

7. Participacöes dos membros dos órgaos de administraçao e fiscalizacao, e participacoes

acionistas

No exercIcio findo em 31 de dezembro de 2021 nao se registararn alteraçöes na estrutura acionista da

sociedade.

8. Agradecimentos

A AV — Aguas de Valongo, S. A., reconhece e agradece a participacao e o empenhamento de todos os

seus trabaihadores e de todas as entidades, que de forma direta ou indireta, deram o seu contributo

para os resultados obtidos no desenvolvirnento da sua atividade. Em particular a Câmara Municipal de

Valongo corn a qual a sociedade celebrou o contrato de concessão. Por fim, os agradecimentos ao

trabalho realizado pela Ernst & Yong Audit & Associados — SROC, S.A..

Valongo, 7 de marco de 2022

C-
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o Conselho de Administracao

Li Haifeng, Presidente

Xuegeng Luo, Vogal
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Man Ki Yip, VogaQ5

AiJ
Yaguang Wang, Vogal

Alberto Carvaiho Neto, Vogal

Maria Gertrudes Ferreira Rodrigues, Vogal
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Ativo nao Corrente

AV - Aguas de Valongo, SA

Balanco Individual em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Nota 2021
Euro

Total do Ativo

9
10
11
12
13
31
4

14
16
15
15
15

164 393
1 262 446

644 746
89911
22 421

1 069 063
3 252 980

29 021 342

500 000
700 000
123 487

1 728 489
2 438 315
2 674 468

155 509
1 355 051

3 476
566 504

6 676
46 171

3 442 435
5 575 822

31140804

500 000
5 000 000

123 487
884 859

1 877 125
2 843 631

Total do Capital Próprio

Passivo

8164759 11229102

Passivo nao Corrente

ProAsöes
Outras dIAdas a pagar

36
18

155 457
707 898

863 355

123 470
544 972

668 442
Passivo Corrente

Total do capital prôprio e do passivo

7 de marco de 2022

o CONTABILISTA CERTIFICADO

19 993 228 19 243 260

29 021 342 31140 804

Rübricas

ATIVO

2020
Euro

Ath.os fixos tangiis 6 238 567 185 625
Atios lntagiis 7 24 427 434 24 204 262
Outros instrumentos financeiros 3 132 1 760
Atios por impostos difendos 8 1 099 229 1 173 335

25 768 362 25 564 982
Ativo Corrente

Inentános
Clientes
Estado e outros entes publicos
Outros créditos a receber
Diferimentos
Ati.os nao correntes detidos para nda
Caixa e depôsitos bancános

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

Capital Próprio
Capital subscrito
Outros instrumentos de capital prOprio
Resen.s legais
Resultados transitados
Outras añaçoes no capital prôprio
Resultado lIquido do periodo

Fomecedores
Estado e outros entes pOblicos
Financiamentos obtidos
Outras dIAdas a pagar

Total do Passivo

19
11
17
18

576 098
366 393

15 750 000
3 300 737

566 955
331 939

15750000
2 594 366

20856583 19911 702

4k)



20 14788033

21 -2 430 867

22 -3 936 580

23 -1 974 672

24 -105621

36 -31987

25 26511

26 -890 769

5 444 048

27 -1 313 943

4 130 105

29 -579 600

3 550 505

30 -876 037

2 674 468

16 926 945

-2 430 309

-6 136 185

-1 937 107

-31 389

165 672

-952 408

5 605 219

-1 302 229

4 302 990

-581 188

3 721 802

-878 171

2 843 631

7 de marco de 2022

o CONTABILISTA CERTIFICADO o CONSELHO DE ADMINISTRAcAO

C9

AV - Aguas de Valongo, SA

Demonstração Individual dos Resultados por Natureza

PerIodo findo em 31 de dezembro de 2021

Notas 2021 2020
Euro Euro

be water
Açuas cle vec’ço

Rübricas

Rendimentose Gaos

Vendas e sericos prestados

Custo cias mercadorias endidas e das maténas consumidas

Fornecirnentos e ser’Acos extemos

Gastos corn o pessoal

Impandade de dkidas a receber (perdas/reersoes)

ProAsOes (aumentos/reducoes)

Outros rendirnentos

Outros gastos

Resultado antes de depreciacoes, gastos de financiamento e impostos

Gastos/reversOes de depreciaçao, de amortizacao e mparidades

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e gastos similares suportados

Resultado antesde impostos

Imposto sobre o rendimento

Resultado lIquido do periodo

10
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AV - Aguas de Valongo, SA

Demoneraçao das alteraçOes no capital proprio no periodo de 2021

Capital Outrosln. de Reservas
Out. var. no

Resultados Result. Liq. doDescricao
Subscrito Capital Prôprio Legais

CItal
Tran60ados perlodo

Total

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Posicao no inlcio do periodo de 2021 (1) 500 000 5 000 000 123 487 1 877 125 884 859 2 843 631 11 229 102

ALTERAcOES NO PERIODO
-

Outros alteraçoes reccxihecidas no capital pröprio (4 300 000) 561 190 2 843 630 (2 843 631) (3 738 811)

Total dasalteraçOes no periodo (2) - (4 300 000) - 561 190 2 843 630 (2 843 631) (3 738 811)

Resultado llquido do periodo (3) 2 674 468 2 674 468

Resultado Integral (4)(2)+(3) (169 163) (1 064 343)

OPERAIOES COM DEENTORES DE CAPITAL NO PERI000
-

DistnjbuicOes (2 (0)0 000) (2 000 000)

Total dat op. Corn detentores de Capital Proprio (5) - - - (2000 000) - (2 000 000)

Posaçäo no tim do peflodo de 2021 (6)(1)+(2)+(3)+(5) 500 000 700000 123487 2438 315 1 728489 2 674 468 8 164 759

Demonstracao das alteracoes no capital proprio no periodo de 2020

. Capital Outros ln. de Reservas
Out var. no

Resultados Result. Liq. doDesCricão
Subscnto Capital Proprio Legais Trantados periodo

Total

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Pos.çao no inicio do perlodo de 2020 (1) 500 000 5 000 000 123 487 560 615 -1 060 068 1 944 927 7 068 961

ALTERAçOES NO PER(000
-

Outros alteraçOes reconhecidas no capital proprio 1 316 510 1 944 927 -1 944 927 1 316 510

Total dasalteraçôes no perlodo (2) - - 1 316 510 1 944 927 -1 944 927 1 316 510

Resultado liquido do periodo (3) 2 843 631 2843 631

Resultado Integral (4)=(2)+(3( 898 704 4 160 141

OPERAcOEs COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERI000
-

Total dasop. Corn detentoresde Capital Prôprio (5) - - - - - - -

Posicao no tim do periodo de 2020 (6))1)+)2)+(3)+(5) 500 000 5 000 000 123487 1 877 125 884 859 2 843 631 11 229 102

7 de marco de 2022

O CONTABIUSTA CER11FICADO 0 CONSELHO DE ADMINISTRAcAO

ji ui
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AV - Aguasde Valongo, SA

Demonstracão Individual dos fiuxos de caixa para os perlodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

2021
Euro

2020
Euro

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

17 575 917

-9 403 088

-1 935 807

6 237 022

-802 878

-280 688

5 153 456

17 143 803

-9 801 064

-1 959 386

5 383 353

-440 370

-294 336

4 648 647

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Atios fixos tangIis

Atios intangIeis

Recebimentos provenientes de:

Atios fixos tangIeis

Subs Idios ao inestimento

Fluxos de das actividades de investimento (2)

27 500

724 117

-647 228

1 698 722

-1 634 090

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

-579 600

-2 000 000

-4 300 000

-6 879 600

-2 373 372

3 442 435

1 069 063

-2 373 372

-591 573

-591 573

2 422 984

1 019451

3 442 435

2 422 984

7 de marco de 2022

o CONTABILISTA CERTIFICADO O CO ELHO DE ADMINIsTRAcA0

‘ t3t7

CCL a.
12

Recebimentos de clientes

Pagamentos a fomecedores

Pagamentos ao pessoal

Caixa gerado pelas operaçöes

Pagamento/recebimento do imposto sobre 0 rendimento

Outros pagamentos/recebimentos relatios a actiAdades operacional

Fluxos de das actividades operacionais (1)

-174 927

-1 223 918

-34 730

-3 298 082

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos

Juros e gastos similares

Dkiidendos

Reduçoes de capital e de outros instrumentos de capital prOprio

Fluxos de das actividades de financiamento (2)

Variacao de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)

Efeito das diferencas de cãmbio

Caixa e seus equielentes no inicio do perIodo

Caixa e seus equialentes no fim do perIodo

Vanacão de caixa e seus equivalentes
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ANEXO AS DEMONSTRAcOES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

1. INTR0DucA0

A A.V. — Aguas de Valongo, S.A., a frente designada por AV é uma empresa privada, que foi

constitu Ida em juiho de 2000, sob forma de sociedade anónima e corn a duraçâo de 37 anos. 0 ünico

acionista é a Be Water, S.A., cujo capital é detido a 100% pela BEWG (PT), S.A., empresa esta que

pertence ao Grupo BEWG, Limited, corn sede na Bermuda e cotada na bolsa de Hong Kong.

A AV tern por objeto social, as atividades de captacão, tratamento e distribuiçao de água para

consumo püblico e outros fins e de recolha, tratamento e rejeicão de efluentes, no conceiho de

Valongo.

Em 14 de julho de 2000, a AV assinou corn a Câmara Municipal de Valongo, urn contrato, através do

qual lhe foi adjudicada a concessão da exploração e gestão dos sistemas de abastecimento de água

para consumo püblico e de recolha a tratamento e rejeicão de efluentes, do Concelho de Valongo,

pelo prazo de 30 anos, corn inicio no dia 1 de novembro de 2000.

Em 2004 ocorreu o reequilibrio económico-financeiro do contrato de concessão, resultante do desvio

nos volumes de saneamento faturado, do qual resultou a criacao de urna tarifa fixa de saneamento e

o prolongamento do contrato para urn prazo de 36 anos.

Em 10 de maio de 2017 foi outorgado o segundo aditamento ao contrato de concessão, que,

permitindo o reequilIbrio económico-financeiros do contrato, também permitiu adaptar Os tarifários as

recomendaçOes da ERSAR, a incluir no pIano de investimentos contratual a obra de ampliação e

remodelação da ETAR de Campo, obra esta que obteve financiamento pelo POSEUR.

Em 28 de dezembro de 2017 foi assinado o terceiro aditamento ao contrato de concessão, corn a

finalidade de pOr termo a isenção do pagamento anual a concedente, pela utilizaçao das

infraestruturas objeto da concessão, introduzido no primeiro aditamento ao contrato de concessão.

Corn a publicaçao do Decreto-Lei n.° 147/2017, de 5 de dezembro que estabelece o regime da tarifa

social relativa a prestação dos serviços das águas, foi necessário adaptar o tarifärio acordado no

terceiro aditamento ao regulamentado neste Decreto-Lei, dando origem ao quarto aditamento ao

contrato de concessão que foi assinado em 28 de setembro de 2018.

U
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2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAcA0 DAS DEMONSTRAcOES FINANCEIRAS

As demonstraçöes financeiras individuais, agora apresentadas, foram preparadas de acordo corn o

Sistema de Normalizaçao ContabilIstica (SNC), conforme o disposto no Decreto-Lei n° 158/2009, de

13 de Julho tendo sido aplicada supletivamente a IFRIC 12 — Acordos de Concessão e a Sic 29 —

DivulgaçOes — Acordos de Concessão de Servicos. 0 SNC e composto pelas Bases para a

Apresentacão de Dernonstraçoes Financeiras (BADE), Modelos de DernonstraçOes Financeiras

(MDE), COdigo de Contas (CC), Normas ContabilIsticas e de Relato Financeiro (NCRE), Norrnas

Interpretativas (NI), e Estrutura Conceptual (EC).

As dernonstraçOes financeiras que incluem o balanco, a demonstração dos resultados por naturezas,

a dernonstracão das alteraçoes no capital prOprio, a demonstracão dos fluxos de caixa e o anexo,

foram aprovadas pelo Conselho de Administraçao, no dia 7 de rnarco de 2022, são expressas ern

euros e foram preparadas de acordo corn os pressupostos da continuidade e do regime de acréscimo

no qual os itens são reconhecidos corno ativos, passivos, capital proprio, rendimentos e gastos

quando satisfaçam as definiçoes e os critérios de reconhecirnento para esses elementos contidos na

estrutura conceptual, em conformidade corn as caracterIsticas qualitativas da compreensibilidade,

relevãncia, materialidade, fiabilidade, representação fidedigna, substãncia sobre a forma,

neutralidade, prudência, plenitude e comparabilidade.

As polIticas contabilisticas, apresentadas na Nota 3, foram utilizadas nas demonstracoes financeiras

para o perlodo findo a 31 de dezembro de 2021, e na informacão financeira comparativa apresentada

nestas demonstraçOes financeiras para o perIodo findo a 31 de dezembro de 2020.

Não foram feitas derrogaçOes as disposiçoes do SNC. Não existem contas do balanço e da

demonstração dos resultados cujos conteüdos não sejam comparaveis corn os do perIodo anterior.

3. PRINCIPAlS POLITICAS CONTABILISTICAS

As principais polIticas contabilIsticas, utilizadas na preparação das demonstracoes financeiras forarn

as seguintes:

3.1 Bases de mensuracão usadas na preparacão das demonstraçOes financeiras

As presentes demonstracOes financeiras foram preparadas de acordo corn o princIpio da continuidade

das operacoes e do custo histórico, segundo o qual os ativos serão realizados e os passivos

liquidados no normal decurso das operaçOes. Estas demonstraçoes financeiras individuals refletern os

resultados das operaçöes financeiras para os exercIcios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

15
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A preparacão das demonstracoes financeiras de acordo corn as NCRF requer que o Conselho de

Adrninistracao formule julgamentos, estirnativas e pressupostos que afetam a aplicação das polIticas

contabilIsticas e o valor dos ativos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos

associados são baseados na experiência histOrica e noutros fatores considerados razoäveis de

acordo corn as circunstâncias, e formarn a base para os julgamentos sobre os valores dos ativos e

passivos cuja valorização nao e evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir

das estimativas. As questOes que requerem urn maior grau de julgamento ou cornplexidade, ou para

as quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos, são apresentados na Nota

3.3 - Principais estimativas e julgamentos utilizados na elaboração das demonstracoes financeiras.

3.2 Outras polIticas contabilIsticas relevantes

a) Ativos intangIveis

A AV reconhece urn ativo intangIvel sernpre que o mesmo: seja identificável, seja exercido controlo

sobre o mesmo, seja provável que fluam benefIcios económicos futuros para a AV e o seu custo seja

fiavelmente mensurado. Os ativos intangIveis encontram-se registados ao custo de aquisicão

deduzido das respetivas amortizaçöes e das perdas por imparidade. As arnortizacoes são calculadas

corn base no método de cálculo linear e duodecimal (quotas constantes).

A AV procede a testes de imparidade sernpre que eventos ou circunstâncias indiciam que o valor

contabilIstico excede 0 valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados.

o valor recuperãvel e determinado como o mais elevado entre o seu justo valor menos os custos de

vender e o seu valor de uso, sendo este calculado corn base no valor atual dos fluxos de caixa futuros

estirnados que se esperarn vir a obter do uso continuado do ativo e da sua alienacão no firn da sua

vida ütil.

Programas de computador

Os custos incorridos corn a aquisição de software são capitalizados, sendo que os gastos corn a

manutenção dos rnesrnos são reconhecidos como gastos do perIodo respetivo. A vida ütil esperada

destes bens e de 3 anos.

Ativos intangIveis - contrato de concessão

Ver nota especIfica sobre a atividade da concessionária (Nota 3.2 h)).
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b) Ativos fixos tangIveis e Ativos não correntes detidos para venda

Os Ativos fixos tangiveis encontram-se registados ao seu custo de aquisicao acrescido dos gastos

ocorridos ate a sua entrada em funcionarnento, deduzidos das respetivas depreciacöes acumuladas e

perdas por imparidade.

Na data da transicão para as NCRF a AV decidiu considerar como gasto dos ativos fixos tangIveis o

seu valor reavaliado determinado em conformidade corn as anteriores polIticas contabilIsticas, o qual

era equiparavel em termos gerais ao gasto, mensurado de acordo corn a NCFR 7.

Gastos subsequentes a sua entrada em funcionamento, são reconhecidos como ativos tangiveis

apenas se for provãvel que deles resultarão benefIcios econOrnicos futuros. As depreciacoes são

calculadas, pelo método de cálculo linear e duodecimal (quotas constantes), de acordo corn os

seguintes perlodos de vida ütil esperada dos bens:

Rubricas Vida ütil (n° de anos)
Equipamento bãsico 4— 12

Equiparnento de transporte 3— 10

Ferramentas e utensIlios 4 — 12

Equipamento administrativo

Computadores 4

Software 3
Mobiliário 5 -13

As vidas Uteis e o método de depreciação dos bens são revistos anualmente. 0 efeito das alteraçoes

a estas estimativas e reconhecido na demonstração dos resultados prospetivamente.

A AV procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciarn que o valor

contabilIstico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados.

O valor recuperãvel e determinado como o mais elevado entre o seu justo valor menos os custos de

vender e o seu valor de uso, sendo este calculado corn base no valor atual dos fluxos de caixa futuros

estimados que se esperarn vir a obter do uso continuado do ativo e da sua alienacão no firn da sua

vida ütil.

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienacão são determinados pela diferença entre o

recebimento e a quantia escriturada do ativo, sendo reconhecidos como rendimento ou gastos no

perlodo.

Quando os ativos são detidos para venda, são registados em Ativos não correntes detidos para

venda. São assim registados os ativos não correntes cuja quantia escriturada serã recuperada
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através de uma transação de venda, e nao pelo seu uso continuado, e que satisfazem as seguintes

condiçOes:

• Estão disponIveis para venda imediata na sua condicao presente;

• A sua venda e altamente provável, sendo perspetivado que ocorra no prazo de urn ano.

Os acontecimentos ou circunstâncias que podern proiongar o perIodo para concluir a venda para

além de urn ano não exciuem que urn ativo seja ciassificado corno detido para venda se o atraso for

causado por acontecimentos ou circunstâncias fora do controlo da entidade e se houver prova

suficiente de que a entidade continua comprometida corn o seu piano de vender o ativo.

A AV estã a tomar as acöes necessãrias para promover a venda destes ativos.

c) inventários

Os inventários são vaiorizados ao rnenor entre o seu custo de aquisicão e o seu valor realizávei

iIquido. 0 custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros

custos incorridos para coiocar os inventãrios no seu local e na sua condicao atuai. 0 valor realizávei

lIquido corresponde ao preco de venda estirnado no decurso normal da atividade deduzido dos

respetivos custos de venda.

A formula de custeio das saIdas de armazém (consumos) e o custo rnédio ponderado.

A AV reduz o custo dos inventários (write down) para o seu valor realizável lIquido sernpre que esses

ativos estão escriturados por quantias superiores ãqueias que previsivelmente resultariarn da sua

venda ou uso.

d) Clientes e outros créditos a receber

Os créditos a receber são inicialmente reconhecidos ao seu justo valor, sendo subsequenternente

valorizados ao custo ou custo arnortizado, utilizando o método da taxa de juro efetiva, sendo

apresentados em balanço deduzidos das perdas por imparidade que ihe estejam associadas.

As imparidades são registadas corn base na avaliaçao regular da existência de evidência objetiva de

imparidade associada aos créditos de cobranca duvidosa (dIvida em mora superior a seis meses,

corn excecão das entidades publicas para as quais é anaiisada individualmente a recuperabilidade da

dIvida em rnora e para clientes que estão corn corte do serviço de abastecimento), correspondendo

aos riscos de cobrança identificados na data do balanco.

As perdas por imparidades são constituldas pelo valor total das dIvidas identificadas e são registadas

por contrapartida de resuitados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique

uma reduçao do montante da perda estimada, num perlodo posterior.

e) ProvisOes

São reconhecidas provisOes quando:
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• A empresa tern urna obrigacao presente, legal ou construtiva, resultante de acontecirnento

passado;

• Seja provável que urn exfluxo de recursos que incorporem benefIcios económicos seja

necessário para liquidar a obrigacao; e

• Exista uma estimativa fiãvel do valor dessa obrigação.

As provisOes são revistas e atualizadas corn referência a data do Balanco, considerando a inforrnação

disponivel. Quando o efeito do valor ternporal do dinheiro for rnaterial, a quantia de uma provisão e
ajustada para o valor presente dos dispêndios que se espera que sejam necessãrios para liquidar a

obrigação.

f) Diferimentos — Reconhecirnento de gastos e rend imentos

A AV regista os rendimentos e ganhos de acordo corn o regime contabilIstico do acréscirno

(periodização econOrnica) pelo qual os efeitos das transacöes e acontecirnentos são reconhecidos

quando eles ocorrern, sendo registados contabilisticarnente e relatados nas demonstraçöes

financeiras dos perIodos corn os quais se relacionarn, independentemente do seu pagarnento ou

recebimento.

g) Encargos financeiros corn empréstimos obtidos

Os encargos financeiros relacionados corn empréstirnos obtidos são reconhecidos como gastos a
medida que são incorridos.

Os custos de ernpréstirnos obtidos são reconhecidos corno urn gasto do perIodo nao sendo

capitalizados rnesmo que diretarnente atribuIveis a aquisiçao, construçao ou producao de urn ativo

que se qualifica.

h) Atividade Concessionária

Enq uadramento

A AV exerce uma atividade que se constitui na prestacão de serviços püblicos essenciais,

indispensãvel para satisfazer as necessidades básicas das populacoes, ao desenvolvirnento das

atividades econOmicas e a protecão do rneio ambiente. Esta atividade e desenvolvida nurn

enquadramento de melhoria continua da prestação dos servicos püblicos de distribuicao de ãgua para

consurno püblico e do sanearnento de águas residuais. As rnesrnas são desenvolvidas nurn contexto

definido pelo contrato celebrado corn a entidade Concedente, pela legislacão e regulamentacao ern

vigor.
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Corno prestador de urn servico pUblico essencial, a AV opera num setor regulado. C regulador —

ERSAR — nos termos da legislaçao em vigor pronuncia-se sobre o cumprimento do estipulado

contratualmente, nomeadamente sobre a tarifa a cobrar pelos servicos prestados.

As tarifas a praticar pela AV carecem de aprovação pelo Orgão que exerce o poder concedente, e a

verificação da cornpatibilidade contratual por parte da Entidade Reguladora.

IFRIC 12

A concessão detida pela AV inclui infraestruturas ja edificadas pelo MunicIpio, a construcão de novas

infraestruturas, a manutenção das mesmas e a sua operaçao. De acordo corn o contrato de

concessão celebrado, estas infraestruturas revertem para a Concedente finda a concessão, quaisquer

que sejam as obras de meihoramento ou novos equiparnentos integrados.

Esta concessão detida pela AV assenta no modelo tendente a classificação das infraestruturas como

ativo intangIvel, na medida em que o operador é remunerado pelos servicos prestados, decorrente da

utiiizacão das infraestruturas abrangidas pela concessão. De salientar que o direito de cobrar aos

utilizadores por urn servico pUblico não se traduz num direito incondicional de receber uma

determinada quantia, na medida em que Os montantes estão condicionados ao facto de os

utilizadores utilizarem o servico, o que confere a Concessionária risco de procura, nos termos

acordados contratualrnente. Cu seja, em cada contrato está previsto que o reequiiIbrio econOmico

financeiro ocorra, nomeadamente, por variacöes as curvas de volumes contratuais.

De acordo corn a IFRIC 12, caso a finalidade de tal investimento seja de manter ou reabilitar a

infraestrutura, a obrigação contratual deve ser reconhecida e mensurada de acordo corn a NCRF 21,

ou seja a meihor estimativa do valor presente do custo que serã necessário para realizar a obrigaçäo.

Alteraçoes subsequentes na rnensuração da responsabilidade devern ser adicionadas ou deduzidas

ao custo do ativo intangivel.

Tratando-se de urn investirnento de expansão, a ERIC 12 preconiza que o investirnento deve ser

reconhecido no Ativo a medida que vai sendo realizado, e de acordo corn a NCRF 19 — Contratos de

Construção (percentagern de acabamento) durante a sua execução.

E entendimento da Administração, que o piano de investimentos estabelecido corn a Entidade

Concedente se trata de urn piano de investimentos de expansao, e não apenas de manutencão e

reabilitação, na medida em que tern corno consequência o aumento de taxa de cobertura da

população corn serviço disponIvel e preconiza uma meihoria continua das condicOes atuais, corn

impacto estimado direto nos beneficios econOmicos futuros.
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Uma vez que a concessão contempla a prestacao de mais do que urn servico — o de construcao,

modernizaçao e renovacao das infraestruturas e o de exploração e gestao da concessão, a AV

reconhece os réditos e os custos relacionados corn a construcão das infraestruturas concessionadas

de acordo corn a NCRF 19 — Contratos de Construçao, o qual se materializa num direito de cobrar

aos utilizadores por urn servico pUblico, e o rédito e os custos relacionados corn a operacão de

acordo corn a NCRF 20 — Rédito.

Arnortizaçôes

As amortizaçöes dos ativos da atividade concessionada são calculadas corn base no método de

cálculo linear e duodecirnal (quotas constantes) durante o perIodo do contrato de concessão, a partir

do momento ern que os mesmos estejam aptos a entrar em funcionamento. 0 valor depreciável e
obtido mediante a deducao do valor residual expectável no final da vida ütil estirnada.

i) Acontecirnentos Subsequentes

Eventos ocorridos apos a data do Balanço que proporcionarn informaçao adicional sobre as

condiçOes existentes a data do Balanço, são refletidos nas dernonstracoes financeiras.

Eventos ocorridos apos a data do Balanço que não dão lugar a ajustamentos nas demonstraçöes

financeiras, se significativos, são divulgados nas Notas anexas as demonstraçoes financeiras.

As dernonstraçoes financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos ate 7 de

marco de 2022, data em que forarn aprovadas pelo Orgão de Gestão conforrne referido na Nota 2.

j) Imposto sobre o rendirnento

o imposto sobre o rendimento é calculado de acordo corn os critérios fiscais vigentes a data do

balanço e inclui impostos correntes e impostos diferidos.

Imposto sobre o rendimento - corrente

o imposto corrente foi determinado corn base no resultado contabilIstico ajustado de acordo corn a

Iegislação fiscal em vigor. A sociedade e tributada, em sede de Imposto sobre o Rendimento, no

ãmbito do regime especial de tributação dos grupos de sociedades a taxa normal em vigor, acrescida

da Derrarna (quando aplicável) sobre o Lucro Tributável, desde o ano de 2007.

De acordo corn a legislação em vigor, as declaracöes fiscais estão sujeitas a revisão e correção por

parte das autoridades fiscais durante urn perlodo de quatro anos (cinco anos para a Segurança

Social), exceto quando tenha havido prejuIzos fiscais, tenharn sido concedidos benefIcios fiscais, ou

estejam em curso inspeçöes, reclamaçoes ou impugnaçöes, casos estes em que, dependendo das

circunstáncias, os prazos são alargados ou suspensos. Deste modo, as declaraçoes fiscais da

sociedade dos anos de 2018 a 2021 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão, embora a sociedade

LA
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considere que eventuais correçöes resultantes de revisöes fiscais daquelas declaraçoes de impostos

nao poderão ter urn efeito significativo nas demonstracöes financeiras em 31 de dezembro de 2021.

Imposto sobre o rendimento — diferido

Os ativos e passivos por impostos diferidos resultam do apuramento de diferenças temporárias

(dedutIveis e tributáveis) entre as bases contabilIsticas e as bases fiscais dos ativos e passivos da

Empresa.

Os ativos por impostos diferidos refletem as diferenças temporárias dedutIveis ate ao ponto em que e
provavel a existência de lucros tributãveis futuros relativamente ao qual a diferenca dedutIvel pode

ser usada.

Diferencas temporárias dedutIveis são diferenças temporãrias das quais resultam quantias que são

dedutIveis na determinação do lucro tributável/perda fiscal de perlodos futuros quando a quantia

escriturada do ativo ou do passivo seja recuperada ou liquidada.

Os Passivos por Impostos Diferidos refletem diferencas temporárias tributãveis.

As Diferencas temporãrias tributãveis são diferencas temporãrias das quais resultam quantias

tributáveis na determinacão do lucro tributável/perda fiscal de perIodos futuros quando a quantia

escriturada do ativo ou do passivo seja recuperada ou liquidada.

k) Rédito

o rédito e mensurado pelo justo valor da retribuicao recebida ou a receber.

o rédito proveniente da venda e prestacão de servicos e reconhecido quando tiverem sido satisfeitas

todas as condicoes seguintes:

• A Empresa tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da

propriedade dos bens;

• A Empresa não mantenha envolvimento continuado de gestão corn grau geralmente

associado corn a posse, nem o controlo efetivo dos bens vendidos;

• A quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada;

• Seja provável que os benefIcios económicos associados corn a transacão fluam para a

Empresa; e

• Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes a transacão possam ser fiavelmente

mensurados.

o rédito associado corn uma prestacão de serviços e reconhecido corn referëncia a fase de

acabamento da transacao a data do balanço quando o desfecho de urna transacao possa ser

fiavelmente estirnado. 0 desfecho de urna transação pode ser fiavelmente estimado quando todas as

condicOes seguintes forem satisfeitas:

• A quantia de rédito possa ser fiavelmente mensurada;
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• Seja provável que os benefIcios económicos associados a transacão fluarn para a Empresa;

• A fase de acabamento da transaçäo a data do balanco possa ser fiavelmente mensurada; e

• Os custos incorridos corn a transacao e os custos para concluir a transação possam ser

fiaveirnente mensurados.

O rédito compreende os rnontantes faturados na venda de produtos ou prestaçöes de serviços

liquidos de irnpostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. Quando o influxo de

dinheiro ou equivalentes de dinheiro for diferido, o justo valor da retribuição pode ser menor que a

quantia nominal. Esta diferença é reconhecida como rédito de juros.

I) Caixa e seus equivalentes

A caixa e seus equivalentes englobarn o dinheiro em caixa e em depOsitos a ordem a curto prazo,

altarnente lIquidos que sejam prontamente convertIveis para quantias conhecidas de dinheiro e que

estejam sujeitos a urn risco insignificante de alteraçoes de valor.

rn) Locacöes

A AV classifica as operacöes de locacao como locaçoes financeiras ou locacoes operacionais em

função da substãncia da transacao e não da forma do contrato. Uma locação é classificada como

locacão financeira se ela transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes a
propriedade. Uma Iocaçao e classificada como locação operacional se ela não transferir

substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes a propriedade.

Tratando-se de locaçoes operacionais os pagamentos/recebimentos efetuados pela AV a luz dos

contratos de locacão operacional são registados nos gastos/rendimentos dos perIodos a que dizem

respeito numa base linear.

n) Ativos e passivos contingentes

A AV não reconhece ativos e passivos contingentes.

Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de urn exfluxo de

recursos que incorporem benefIcios econOmicos. Os ativos são divulgados, quando for provável urn

influxo de benefIcios econOrnicos.

Os ativos e passivos contingentes são avaliados continuadamente para assegurar que os

desenvolvimentos estão apropriadamente refletidos nas demonstracOes financeiras.

Se se tornar provável que urn exfluxo de benefIcios econOmicos futuros serã exigido para urn item

previamente tratado corno urn passivo contingente, e reconhecida urna provisão nas dernonstraçOes

financeiras do perIodo em que a alteração da probabilidade ocorra.

Se se tornar virtualmente certo que ocorrerá um influxo de benefIcios econórnicos, o ativo e o

rendimento relacionado são reconhecidos nas demonstraçoes financeiras do perIodo em que a

alteração ocorra.
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o) Passivos financeiros

Urn instrumento financeiro é classificado como urn passivo financeiro quando existe uma obrigacao

contratual por parte do emissor de liquidar capital e/ou juros, mediante a entrega de dinheiro ou de

outro ativo financeiro, independenternente da sua forma legal. Os passivos financeros são registados

(I) inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos de transação incorridos e (ii)

subsequentemente ao custo amortizado, corn base no método da taxa efetiva.

p) Acionistas - Passivo

Os empréstirnos de acionistas encontrarn-se valorizados ao custo amortizado, utilizando o rnétodo da

taxa de juro efetiva, menos imparidade.

Os restantes saldos corn acionistas são apresentados pelo respetivo custo, deduzido de perdas por

irnparidade, sernpre que aplicável.

q) Estado e outros entes püblicos

Os saldos ativos e passivos desta rubrica são apurados corn base na legislaçao em vigor.

No que respeita aos ativos não foi reconhecida qualquer imparidade por se considerar que tal não e
aplicável dada a natureza especIfica do relacionarnento.

r) Rubricas do capital prOprio

Capital subscrito

Ern cumprimento do disposto no art.° 272 do COdigo das Sociedades Comerciais (CSC) o contrato de

sociedade indica 0 prazo para realização do capital subscrito e não realizado a data da escritura. A
data o capital da Empresa encontra-se integralmente subscrito e realizado.

Outros instrumentos de capital proprio

Esta rubrica inclui prestacoes acessOrias que forarn efetuadas pelos acionistas, na sequência de

deliberaçao em Assembleia Geral, e que ficararn sujeitas ao regime das prestaçöes suplementares.

De acordo corn este regime, tais prestacöes não vencem juros (art.° 210 do CSC), não tern prazo de

reernbolso definido (art.° 211 do CSC) e sO podem ser reembolsadas se apos o seu reernbolso o

capital prOprio não ficar inferior a soma do capital e da reserva legal (art.° 213 do CSC).

Resenia legal

De acordo corn o art.° 295 do CSC, pelo menos 5% do resultado tern de ser destinado a constituição

ou reforço da reserva legal ate que esta represente pelo menos 20% do capital social.

A reserva legal não é distribuIvel a não ser em caso de liquidação e so pode ser utilizada para

absorver prejuIzos, depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para incorporação no capital

social (art.° 296 do CSC).
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Resultados transitados

Esta rubrica inclul os resultados realizados disponIveis para distribuiçao aos acionistas e os ganhos

por aumentos de justo valor em instrumentos financeiros, investimentos financeiros e propriedades de

investimento que, de acordo com o n° 2 do art.° 32 do CSC, sO estarão disponIveis para distribuição

quando os elementos ou direitos que Ihes deram origem forem alienados, exercidos, extintos ou

liquidados.

3.3 Principals estimativas e julgamentos

As NCRF requerem que sejam efetuadas estimativas e julgamentos no âmbito da tomada de decisão

sobre alguns tratamentos contabilIsticos corn impactos nos valores reportados no total do ativo,

passivo, capital prOprio, gastos e rendimentos. Os efeitos reals podem diferir das estimativas e

julgamentos efetuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos gastos e rendimentos reais.

As principals estimativas e julgamentos utilizados na aplicação dos princIpios contabilIsticos são

discutidos nesta nota corn o objetivo de melhorar o entendimento de corno a sua aplicação afeta os

resultados reportados pela AV e a sua divulgação. Uma descriçao detaihada das principals polIticas

contabilIsticas utilizadas pela AV e apresentada na Nota 3.2.

Considerando que em muitas situacOes existern alternativas ao tratamento contabilIstico adotado pela

AV, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso urn tratarnento diferente tivesse sido

escolhido.

o Conselho de Administração considera que as escoihas efetuadas são apropriadas e que as

demonstracOes financeiras apresentam de forma adequada a posiçao financeira da AV e o resultado

das suas operaçöes em todos os aspetos materialmente relevantes.

Provisöes

A quantia reconhecida como uma provisão é a melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a

obrigacão presente a data do balanco.

Recuperabilidade de saldos devedores de clientes e outros devedores

As perdas por imparidade relativas a saldos devedores de clientes e outros devedores são baseadas

na avaliacão efetuada pela Empresa da probabilidade de recuperacao dos saldos das contas a

receber, antiguidade de saldos, anulacão de dIvidas e outros fatores. Existern determinadas

circunstãncias e factos que podem alterar a estimativa das perdas por imparidade dos saldos das

contas a receber face aos pressupostos considerados, incluindo alteraçoes da conjuntura econOmica,

das tendências sectoriais, da deterioração da situacão creditIcia dos principals clientes e de

incumprimentos significativos. Este processo de avaliacão está sujeito a diversas estimativas e
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julgamentos. As alteraçoes destas estimativas podem implicar a determinação de diferentes nIveis de

imparidade e, consequenternente, diferentes impactos nos resultados.

Imparidade de ativos intangIveis

A deterrninacao de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de

diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência da AV, tais como a disponibilidade

futura de financiamento, o gasto de capital ou a manutencao da atual estrutura regulatOria do

mercado, bern como por quaisquer outras alteraçOes, quer internas, quer externas a empresa. A

identificaçao dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação

do justo valor de ativos (ou de conjunto de ativos) implicam urn elevado grau de julgarnento por parte

da Adrninistração, no que respeita a identificaçao e avaliação dos diferentes indicadores de

imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas üteis e valores residuais.

A data de emissão das demonstraçOes financeiras da AV não é considerada como provável a

existência de qualquer situacão de imparidade nos ativos reportados. Se por efeito da obtencao de

uma avaliacão for evidenciado qualquer indIcio de irnparidade, o respetivo valor de balanço do ativo

será ajustado por contrapartida de resultados do ano.

3.4 Principais pressupostos relativos ao futuro

Não foram identificadas pela Adrninistracão da AV situaçöes que coloquern ern causa a continuidade

da Empresa.

3.5 Principais fontes de incertezas das estimativas

As principais fontes de incertezas encontram-se detalhadas na Nota 3.3.

4. FLUXOS DE CAIXA

A Dernonstracão dos Fluxos de Caixa é preparada segundo o rnétodo direto, através do qual são

divulgados os recebimentos e pagamentos brutos em atividades operacionais, de investimento e de

financiamento.

c
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A caixa e

segue:

seus equivalentes em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são decompostos conforme se

Depósitos bancários a ordem

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e depOsitos bancários

31-dez-21 31-dez-20

Euro Euro

1 066 949 3 440 055

2114 2380

1069063 3442435

& POLITICAS CONTABILISTICAS, ALTERAcOEs NAS ESTIMATIVAS
CONTABILISTICAS E ERROS

No exercIcio de 2021 não houve nenhuma alteraçao de polItica contabilIstica, estimativa e não

foram corrigidos erros nas demonstraçöes financeiras.

6. ATIVOS FIXOS TANGIVEIS

Valor Bruto

Edificios e outras construcOes

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Equipamento administratio

Outros atios fixos tangieis

Atios fixos tangieis em curso

Depreciacao acumulada e imparidade

Depreciacoes do exercicio (Nota 27)

AlienaçOes I Abates

Depreciacoes acumuladas de exercicios antenores

Valor lIquido contabilIico

3lIdezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

236 658 236 658

431 026 410 676

529 914 447 501

837850 817315

625 502 616 550

8000 7289

2 668 950 2 535 989

(81 786) (80 668)

1 767 669

(2 350 364) (2 270 365)

(2 430 383) (2 350 364)

238 567 185 625

O Equipamento básico e utilizado na atividade operacional da AV e inclui entre outros, equipamento

de detecao de fugas, equipamento de IaboratOrio, e máquinas pesadas.

O Equipamento administrativo inclui entre outros, equipamento informático, mobiliãrio diverso,

impressoras e outras máquinas administrativas, utilizados na atividade da empresa.

Os Outros ativos fixos tangIveis são, essencialmente, ferramentas e utensIlios utilizados na atividade

da empresa.
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Esta rubrica e analisada como segue:
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Os movimentos na rubrica de Ativos Fixos TangIveis durante o ano de 2021, são detaihados como

segue:

Alienaçoes I
1-jan-21 Aquisiçoes

Abates

Euro Euro Euro Euro Euro

1-jan 21
Depreciacao Alienacoesi

- Transferências 3lIdezI2l
do exercicio Abates

Euro Euro Euro Euro Euro

(220875) (4291) - - (225166)

(410 581) (442) - - (411 023)

(387 882) (17 150) - - (405 032)

(752755) (35161) 272 - (787644)

(578 271) (24 742) 1 495 - (601 518)

(2 350 364) (81 786) 1 767 - (2 430 383)

Os movimentos na rubrica de Ativos Fixos TangIveis durante o ano de 2020, são detaihados como

segue:

1-jan-20 Aquisiçoes
Alienacöes I Tra nsferências I

Abates Regularizacöes

Euro Euro Euro Euro Euro

Edificios e outras construçOes

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Equipamento administratio

Outros atios lixos tangieis

Atios fixos tangi.eis em curso

236 658

410 676

447 501

789 982

606 551

28 327 (994)

9999

7 289

236 658

410 676

447 501

817 315

616 550

7 289

2 491 368 45 615 (994) - 2 535 989

Depreciacão acumulada e imparidade

Edificios e outras construcdes

Equipamento básico

Equipamerito de transporte

Equipamento administratio

Outros atios fixos tangseis

Transferéncias I
Regularizacöes

31 -dez-21

Valor bruto:

Edificios e outras constwçOes

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Equipamento administratio

Outros atios fixos tangieis

Atios fixos tangieis em curso

Depreciacao acumulada e imparidade

Edificios e outras construçoes

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Equipamento administratio

Outros atios fixos tangieis

236 658 - - - 236 658

410 676 20 350 - - 431 026

447501 82413 - - 529914

817 315 15 642 (272) 5 165 837 850

616 550 10447 (1 495) - 625 502

7 289 8 000 - (7 289) 8 000

2 535 989 136 852 (1 767) (2 124) 2 668 950

Valor bruto:

31-dez-20

1-jan20
Depreciacao Alienacôesl

- Transferéncias 31-dez-20
do exercIcio Abates

Euro Euro Euro Euro Euro

(216060) (4815) - - (220875)

(416270) (19) - 5708 (410581)

(373 264) (14 618) - - (387 882)

(717 646) (35 778) 669 - (752 755)

(547 125) (25 438) - (5 708) (578 271)

(2 270 365) (80 668) 669 - (2 350 364)

L
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7. ATIVOS INTANGIVEIS

A empresa regista nesta rubrica as seguintes naturezas de despesas que, em 31 de dezembro de

2021 e de 2020, apresentavam os seguintes saldos:

Valor Bruto:

Programas de computador

Atios intangieis - contrato de concessão

Amortizacao acumulada e imparidade

AmortizacOes do exerciclo (Nota 27)

Alienacoes I Abates

Imparidades - reersão (Nota 27)

Amortizacoes acumuladas de exercIcios anteriores

Perdas por mparidade de exercicios antenores

Valor lIquido contabilIstico

3lIdezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

14594 14594

53 652 432 52 197 276

53667026 52211870

(1 561 514) (1 550 918)

173

329 357 329 357

(22 792 787) (21 241 869)

(5214821) (5544 178)

(29 239 592) (28 007 608)

24 427 434 24 204 262

Os Ativos intangIveis — contrato de concessão inclui os bens reversIveis que, no âmbito de um

contrato de concessão, revertem gratuita e automaticamente para o Concedente no fim do contrato

de concessão.

Em 2013 a AV reconheceu uma perda de imparidade nos Ativos intangIveis — contrato concessão,

resultante da análise da espectativa de recuperabilidade dos investimentos realizados pelos cash-

flows futuros a gerar pelo contrato.

Os movimentos na rubrica Ativos IntangIveis durante o ano de 2021, são detalhados como segue:

Valor bruto:

Programas de computador

Atios intangieis - contrato de concessão

Amortizacao acumulada e imparidade

Programas de computador

Atios intangieis - contrato de concessão

Perdas por imparidade

Alienacoes I
1-jan-21 Aquisicoes 3lIdezI2l

Abates

Euro Euro Euro Euro

14594 - 14594

52 197 276 1 456 106 (950) 53652432

52211 870 1456106 (950) 53667026

1 jan 21
Amortizacoes Alienacoes/

-
- 3lIdezI2l

do exercicio Abates

Euro Euro Euro Euro

(14594) - (14594)

(22 778 193) (1 561 514) 173 (24 339 534)

(5214821) 329357 (4885464)

(28 007 608) (1 232 157) 173 (29 239 592)

As aquisicoes do exercIcio de 2021 são essencialmente de Ativos intangiveis — contrato concessão, e

correspondem a execucão do piano de investimento estabelecido no contrato de concessão.
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Os pIanos de investimento contratual respeitam essencialmente a construcão de infraestruturas de

distribuiçao de água (redes e reservatórios) e de recoiha e tratamento de saneamento (redes e

ETARs).

Deu-se início, no ano 2019, as obras de ampliação da ETAR de Campo, projeto financiado por fundos

comunitários (POSEUR), cujo valor em 31 de dezembro de 2021 ascendia a 5.532.565 euros de obra

faturada e 3.146.213 euros de subsIdio recebido.

Os movimentos na rubrica Ativos IntangIveis durante o ano de 2020, são analisados como segue:

Valor bruto:

Programas de computador

Atios intangIeis - contrato de concessão

Amortizacao acumulada e imparidade

Programas de computador

Atios intangieis - contrato de concessão

Perdas por imparidade

AJ,enacoes!1-jan-20 Aquisicoes 31.dez-20
Abates

Euro Euro Euro Euro

14594 - - 14594

48 901 910 3 295 366 - 52 197 276

48916504 3295366 - 52211 870

Amortizacoes Alienacoes/1-jan-20 31-dez-20
do exercicio Abates

Euro Euro Euro Euro

(14 594) - - (14 594)

(21 227 275) (1 550 918) - (22 778 193)

(5544178) 329357 (5214821)

(26 786 047) (1 221 561) - (28 007 608)

8. ATIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS

A Empresa regista nas suas contas o efeito fiscal decorrente das diferencas temporárias que se

verificam entre os ativos e passivos determinados numa Otica fiscal, o qual é analisado como se

segue:

ReIatio a imparidade para ativos intangIveis-contrato conces são

Impostos Diferidos
Ativos

31-dez-21 31-dez-20

Euro Euro

1099229 1173335

1 099 229 1173 335

Na medida em que a perda por imparidade registada com referência a 30 dejunho de 2013 (ver Nota

28), não é aceite para efeitos fiscais, a Empresa procedeu a constituição dos respetivos ativos por

impostos diferidos. Este efeito fiscal está a ser recuperado de forma linear, pelo perIodo do prazo de

concessão.
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Os movimentos ocorridos nos impostos diferidos para os exercIcios de 2021 e 2020, são os

seguintes:

31-dez-21 31-dez-20

Euro Euro

Saldo em I de janeiro 1173 335 1 247 440

Dotacao a resultados (Nota 30) (74 106) (74 105)

Saldo em 31 de dezembro 1 099 229 1173 335

9. INVENTARIOS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica inclui o seguinte:

3lIdezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

Maténas primas, subsidiártas e de consumo 172 288 163 404

lnentcinos - Imparidades acumuladas (7 895) (7 895)

164393 155509

O inventário e composto, essencialmente, por materiais que se destinam a ser utilizados nas

reparaçöes de infraestruturas de ãgua e saneamento, e por contadores para novas instalacOes e para

substituicão no parque existente, quer por antiguidade, quer por avaria.

10. CLIENTES

A rubrica de clientes e analisada como segue:

3lIdezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

Clientes, c/c - Gerais 1 258 668 1 352 935

Clientes, c/c - Outras panes relacionadas 3778 2 116

Clientes cobranca dwAdosa 1 017 766 913 084

2280212 2268135

Clientes - Imparidades acumuladas (1 017 766) (913 084)

1 262 446 1 355 051

Em 2021, OS movimentos das perdas por imparidade de clientes, são analisados como segue:

1-jan-21 Aumentos DiminuicOes UtilizacOes 31-dez-21

Euro Euro Euro Euro Euro

Clientes curio prazo - corrente 913 084 105 621 (939) 1 017 766

913 084 105 621 - (939) 1 017 766

L
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Em 2020, os movimentos das perdas por imparidade de clientes, são analisados como segue:

Clientes curto prazo - corrente

1-jan-20 Aumentos Diminuiçöes UtilizacOes 31-dez-20

Euro Euro Euro Euro Euro

881 820 31 389 (125) 913 084

881 820 31 389 - (125) 913 084

Em 31 de dezembro de 2021 estavam identificadas e classificadas como de cobranca duvidosa

dividas, no montante de 1.017166 euros, incluIdas no balanco na rubrica clientes de cobrança

duvidosa. Estas dIvidas foram integralmente ajustadas, para cobrir potenciais perdas na realização

das respetivas cobranças, assim discriminadas:

Clientes curto prazo - corrente

Clientes - Imparidades acumuladas

Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica

segue:

Clientes curto prazo - corrente

Clientes - Imparidades acumuladas

Saldo em
Não vencidos <6meses 6 meses < ate

> 12 meses
31-dez-21 <12 Meses

2 280 212 1 039 642 244 291 49 886 946 393

(1017766) (8746) (12741) (49886) (946393)

1 262 446 1 030 896 231 550 - -

de clientes por antiguidade da dIvida apresenta-se como se

Saldo em
Näo vencidos <6meses 6 meses < ate

> 12 meses31-dez-20 <12 Meses

2268 135 1 047 491 310 490 28379 845937

(913 084) (433) (8 181) (22 695) (845 937)

1 355 051 1 047 058 302 309 5 684 -

ii ESTADO E OUTROS ENTES PUBUCOS

As rubricas de Estado e outros entes püblico a receber e a pagar são analisadas como segue:

- 13599 - 11653

- 51293 3476

- 35893 - 32783

265 608 287 503

- 366 393 3 476 331 939

A rubrica de Outras tributacOes respeita a taxa de recursos hIdricos.

_/

Eado e outros entes pUblicos:

RetencSes na fonte

Imposto sobre o alor acrescentado (IVA)

Seguranca Social

Outras tributaç5es

31-dez-21 31-dez-20

Areceber Apagar Areceber Apagar

Euro Euro Euro Euro
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12. OUTROS CREDITOS A RECEBER

A rubrica de Outros créditos a receber é analisada como segue:

Outros créditos a receber - corrente

Deedores por acréscimo de rendimentos

Outros deedores

31/dezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

587 262 552 809

57484 13695

644 746 566 504

Os devedores por acréscimos de rendimentos incluem essencialmente os consumos de água e

saneamento estimados em 31 de dezembro e que serão faturados no ano seguinte, obedecendo ao

princIpio do acréscimo.

A rubrica “Outros devedores” inclui 9.050 euros de caucoes prestadas como garantia de boa

execucão de obras a lnfraestruturas de Portugal.

13. DIFERIMENTOS ATIVOS E PASSIVOS

Os diferimentos ativos são analisados como segue:

Seguros

Outros difenmentos

31-dez-21 31-dez-20

Euro Euro

78120 -

11791 6676

89911 6676

Não existem saldos de diferimentos passivos em 31 de dezembro de 2021 nem em 31 de dezembro
de 2020.

14. CAPITAL SUBSCRITO

0 capital, em 31 de dezembro de 2020, encontrava-se totalmente subscrito e realizado e era detido

em 100% pela acionista Be Water, S.A., com sede em Lisboa, correspondendo a 50.000 acOes.

A sociedade e inclulda nas demonstracoes financeiras consolidadas, elaboradas pela BEWG (PT)

S.A., com sede na Avenida Conde de Valbom n.° 30, 3° andar, em Lisboa.

As rubricas de capital social são analisadas como segue:

iç 33
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Capital subscrito

Saldo em 1 de Janeiro

Moimentos durante 0 ano

Saldo em 31 de dezembro

31-dez-21 31-dez-20

Euro Euro

500 000 500 000

500 000 500 000

Resultado liquido

NOmero médio de accöes durante o ano

Resultado por accao

3lIdez/21 3lIdezI2O

Euro Euro

2674468 2843631

50 000 50 000

53,49 56,87

15. RESERVAS,RESULTADOS TRANSITADOS E OUTRAS VARIAcÔES NO CAPITAL PROPRIO

As rubricas de Reservas, Resultados transitados e Outras variacöes de capital próprio são analisadas

como segue:

Reseras legais

Resultados transitados

Outras iariacOes no capital prOpno

capital.

31-dez-21 31-dez-20

Euro Euro

123487 123487

1 728 489 884 859

2438315 1877125

4290291 2885471

*1+
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o Código das Sociedades Comerciais no seu artigo 295° estabelece que pelo menos 5% do resultado

lIquido tern que ser destinado ao reforco da reserva legal, ate que esta represente, pelo menos, 20%

do capital.

Esta reserva não e suscetIvel de ser distribuida a não ser em caso da liquidação cia Empresa, mas

pode ser utilizada para absorver prejuIzos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no

Na Assembleia-Geral de aprovacão das contas do exercIcio de 2020, realizada em 30 de abril de

2021, e formalizada na ata nümero 41, foi deliberado transferir o resultado lIquido de exercIcio no

montante de 2.843.631 euros (dois milhöes, oitocentos e quarenta e trés mu, seiscentos e trinta e urn

euros) da seguinte forma, 2.000.000 euros (dois milhöes de euros) para distribuiçao de dividendos e o

restante, no montante de 843.631 euros (oitocentos e quarenta e trés, seiscentos e trinta e urn euros)

para resultados transitados.

Assim, os movimentos ocorridos na rubrica de resultados transitados são analisados como segue:
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Resultados transitados

1-jan-21 Aumentos 31-dez-21
Euro Euro Euro

884 859 843 630 1 728 489

884 859 843 630 1 728 489

As Outras variacöes no capital prOprio respeitam ao subsIdio ao investirnento, atribuIdo pelo

POSEUR para a obra de ampliaçao da ETAR de Campo, lIquido de imposto sobre o rendirnento (nota

18). 0 subsIdio recebido será imputado corno rendirnento numa base sisternática durante o perIodo

de amortização do ativo financiado, balanceando-o corn os gastos relacionados.

Os movirnentos ocorridos nesta rubrica são analisados corno segue:

Outras ariacOes no capital própno

1-jan-21 Aumentos 31-dez-21
Euro Euro Euro

1 877 125 561 190 2438315

1 877 125 561 190 2 438 315

16. OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPRIO

A rubrica de Outros instrumentos de capital prOprio e analisada como se segue

PrestaçOes acessOrias

3lIdezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

700 000 5 000 000

700 000 5 000 000

Prevê-se a conclusão do reembolso das prestaçöes acessOrias ao acionista Be Water, S.A. durante

o exercIcio de 2022.

Esta rubrica é analisada como segue:

17. FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Financiamentos obtidos - corrente
Empréstimos accionistas e detentores de partes de capital (Nota 37)

3lIdezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

15750000 15750000

15 750 000 15 750 000

A Empresa não considera como provável o pagamento nurn prazo inferior a 12 meses dos

financiamentos obtidos relativos a ernpréstimos acionistas e detentores de capital, ainda que exigivel

C
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a curto prazo por via do contrato firmado, que estabelece a maturidade de urn ano para cada parcela

de empréstimo, motivo pelo qual classifica a dIvida como sendo de curto prazo.

As responsabilidades financeiras para corn as instituiçöes bancárias, se existissem,

reconhecidas pelas quantias monetárias recebidas, lIquidas de reernbolsos.

estariam

Os gastos financeiros, incluindo juros e outros encargos, estão reconhecidos pelo método do juro

efetivo numa base de acréscimo na dernonstração dos resultados do perlodo.

18 OUTRAS DIV1DAS A PAGAR

A rubrica de Outras dIvidas a pagar é analisada como segue:

Outras dividas a pagar - correntes

Fornecedores de inestimentos, c/c

RemuneracOes a liquidar

Juros a liquidar (Nota 37)

Compra de âgua

CMV - Tarifa ambiente

Cedencia de pessoal

Energia eléctrica

Retnbuicao da Concessão

IRC - regime especial de grupos de sociedades

Outros credores - correntes

3lIdezI2l 31!dezi2O

Euro Euro

339 343 192 593

312 584 361 857

146091 146091

188367 183577

277710 276173

61 346 57 868

33302 18760

805 266 242 092

801 932 804 065

334796 311 290

3 300 737 2 594 366

Corn a assinatura, ern 20 de dezernbro de 2017, do terceiro aditarnento ao contrato de concessão foi

reposto o pagarnento anual da contrapartida da utilizacao das infraestruturas objeto de concessão,

corn efeito a partir de I de outubro de 2018, data estabelecida no quarto aditamento

A rubrica “IRC — regime especial de grupos de sociedades reflete o rnontante do imposto estimado a

pagar a BEWG (PT), SA, enquanto sociedade dorninante. Esta estimativa e feita corn base nos

lucros, ou prejuIzos, de cada ano apresentados pela sociedade, que, em 31 de dezembro de 2021

apresentava 801.932 euros de IRC corrente, conforme nota 30 (em 31 de dezembro de 2020 o IRC

corrente foi 804.065 euros).

Outras dividas a pagar - não correntes

Outros credores - näo correntes

3lIdezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

707 898 544 972

707 898 544 972

(;
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Foi atribuido a Empresa urn subsIdio ao investirnento no decurso da candidatura ao POSEUR para a

execucao da obra de ampliaçao da ETAR de Campo. Tratando-se de subsIdio não reembolsável

relacionado corn ativos intangIveis corn vida ütil definida, e reconhecido nos Capitais PrOprios e,

subsequenternente imputado, numa base sisternática, como rendirnento durante o perIodo de

amortizaçao do ativo financiado, balanceando-o corn os gastos relacionados. Configurando, o

subsIdio recebido, urn aumento de benefIcios económicos tributados ern imposto sobre 0 rendimento,

a estimativa do respetivo imposto futuro foi registada nesta rubrica.

A rubrica de fornecedores é analisada como segue

19. FORNECEDORES

Fornecedores c/c

Fornecedores c/c - Outras partes relacionadas

Fornecedores facturas em recepcao e conferéncia

20. VENDAS E PREsTAcOEs DE SERVIOS

31/dezI2l 31/dezI2O

Euro Euro

569 542 564 297

5954 2206

602 452

576 098 566 955

As vendas e prestacão de servicos, nos exercIcios de 2021 e 2020, são analisadas corno segue:

Vendas de mercadorias - água
Vendas de mercadorias - materiais de armazém

Vendas - servicos de construcao FRIC 12 (Nota 22)

Prestacao de sericos - agua

Prestacao de sericos - saneamento

Prestacao de servicos -obras

Prestacao de servicos - outros

31/dez/21 3lIdez!20

Euro Euro

5 426 486 5 635 245

3905 3165

1 557 797 3 826 824

2 858 750 2 798 362

4 744 492 4 468 282

100541 105270

96 062 89 797

14788033 16926945
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As atividades de concessão são registadas de acordo corn o tratamento contabilIstico previsto pela

IFRIC 12 — contratos de concessão, em que o registo do ativo intangIvel tern corn contrapartida a

rubrica Vendas — serviços de construção.

As Vendas de mercadorias — água variam de acordo corn a atualizacão de precos e corn os volumes

vendidos.
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As PrestaçOes de serviços — água incluern urna componente fixa (tarifa de utilizacao) que varia em

função da atualizacao de precos e dos clientes existentes, e urna componente variãvel relativa a

outras tarifas de agua que incluI, entre outros, servicos de ligaçOes e instalacoes de contadores.

As Prestacoes de serviços — saneamento incluem urna componente fixa (tarifa fixa) que varia em

funcão da atualizacão de preços e dos clientes existentes e uma componente variável que evolui de

acordo corn a atualização de precos e corn os volumes (m3) faturados e da evolução de vendas de

outros serviços tarifados como é o caso, entre outros, das tarifas de ligaçao.

21. CUSTOS DAS MERADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS

o custo das mercadorias vendidas e rnatérias consumidas no exercicio de 2021 foi determinado

corno segue:

Mat. primas,
Mercadorias subsid e de Total

consumo
Euro Euro Euro

Saldo inicial - 163 404 163 404

Compras 2 179 369 258 675 2 438 044

RegularizaçOes - 1 706 1 706

Saldo final (172 287) (172 287)

Custo das merc. endidas e das mat. consumidas 2 179 369 251 498 2 430 867

o custo das rnercadorias vendidas e matérias consumidas no exercicio de 2020 foi determinado

como segue:

Mat. primas,
Mercadorias subsid e de Total

consumo
Euro Euro Euro

Saldo inicial - 136 296 136 296

Compras 2 207 360 265 518 2 472 878

RegulanzaçOes - (15461) (15461)

Saldo final (163 404) (163 404)

Custo das merc. endidas e das mat. consumidas 2 207 360 222 949 2 430 309

As cornpras de mercadorias são relativas a aquisicão de água “em alta” para distribuicão efetuada

pela AV.

As compras de matérias-prirnas, subsidiãrias e de consumo, respeitam a compras de rnatérias para

diversas obras entre as quais execucao de rarnais, obras de manutencão, renovação e arnpliação de

capacidade produtiva.

38C
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22. FORNECIMENTOS E SERVIOS EXTERNOS

A rubrica de Fornecimentos e servicos externos é analisada como segue:

Trabaihos especializados

Subcontratos - sericos de construcao IFRIC 12 (Nota 20)

Agua, electricidade, cornbustfeis e outros fluidos

Rendas e alugueres

S ubcontratos

Corn unicacOes

Conseracão e reparação

Outros fomecimentos e serAcos

Comissöes

Consercao e reparacao - IFRIC 12

Seguros

Outros

3lIdezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

675 254 652 562

1 446 386 3 734 928

475 528 437 077

337 383 339 222

53272 59817

266 799 263 992

263681 219064

23 602 26 071

80 280 80 085

134575 118636

62 724 55 960

117096 148771

3936580 6136185

Os Subcontratos - servicos de construção, refletem os gastos, realizados no âmbito do piano de

investimentos contratual do contrato de concessão e que, por aplicação da IFRIC 12, são

reconhecidos como atividade de construcão dando origem ao reconhecirnento de vendas e do

respetivo Gusto (Nota 3.2 h)).

Os Trabaihos especializados incluem entre outros, gastos corn o tratamento e elirninaçao de resIduos

das ETAR, e de resIduos de construção e demolicão, e gastos relativos a cedência de pessoal por

outras empresas do grupo, num total de 2 colaboradores durante o ano de 2021 (2 em 2020).

Na rubrica água, eletricidade, combustIveis e outros fluidos o principal gasto é corn eletricidade.

As Rendas e alugueres refletem os gastos corn aluguer de viaturas e rnaquinas, bern como aluguer

de instalaçoes.

23 GASTOS COM PESSOAL

A rubrica de Gastos corn o pessoal em 2021 e 2020 e analisada como segue:

Rernuneraçao dos colaboradores

Encargos sobre rernuneraçOes

Outros custos corn pessoal

31!dezI2l 3lIdez!20

Euro Euro

1 503 323 1 476 693

323469 317356

147880 143058

1 974 672 1 937 107

L
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0 nümero médlo de trabaihadores ao servico da Empresa durante o exercIcio de 2021 foi 82, dos

quais 40 pertencem ao quadro da Câmara Municipal de Valongo, e estão na empresa em regime de

cedência de interesse püblico. Durante o exercIcio de 2020 o nümero médio de trabalhadores foi 83,

sendo 43 pertencentes ao quadro da Câmara Municipal de Valongo.

24 IMPARIDADES DE INVENTARIOS E DIVIDAS A RECEBER

A rubrica de imparidade de dIvidas a receber em 2021 e 2020 é analisada como segue:

3lIdez!21 3lIdezI2O

Euro Euro

Imparidades em créditos de cobrancas duAdosas

Dotaçao de imparidades para créditos de cobrancas duidosas 105 621 31 389

105621 31389

As movimentacöes das imparidades de dIvidas a receber encontram-se apresentadas na Nota 10.

25. OUTROS RENDIMENTOS

A rubrica de outros rendimentos é analisada como segue:

Proeitos suplementares

Recuperação de gastos em contencioso

Outros rendimentos

Excesso de estimatia de impostos

3lIdezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

- 30000

4179 4679

21145 22010

1187 108983

26511 165672

Durante o exercIcio de 2020 os custos incrementais relativos a encargos com energia e água para a

execucäo dos trabaihos na fase de construcao da obra de ampliaçao da ETAR de Campo da

responsabilidade do adjudicatário, de acordo com o caderno de encargos, foram faturados e

registados em Proveitos suplementares pela AV.

A recuperacão de gastos em contencioso reflete os valores com processo de contencioso na

cobranca de dIvidas de clientes, faturadas no exercIcio.

26. OUTROS GASTOS :-‘

A rubrica de Outros gastos é analisada como segue:

L
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3lIdezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

Impostos e taxas 3 538 3 377

Diidas incobráeis 274 -

Perdas em inentãrios 413 15461

ERSAR 39643 39368

Retribuição da Concessão 805 282 851 030

Outros gastos 41 619 43 172

890 769 952 408

Como contrapartida pela utilização das infraestruturas objeto da concessão a AV entrega a CMV uma

retribuiçao, que em 2021 tinha o valor de 0,1903€ por metro cubico de água faturada aos utilizadores.

Este valor é liquidado no inIcio de ano seguinte.

27. GASTOSIREVERSOES DE DEPREcIAcAQ, DE AM0RTIzAcA0 E DE IMPARIDADES

A rubrica de Gastos/reversöes de depreciacão e de amortizaçao e analisada como segue:

3lIdezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

Ativos fixos tangIveis (nota 6):

Edificios e outras construçOes 4 291 4 815

Equipamento básico 442 19

Equipamento de transporte 17 150 14 618

Equipamento administratio 35 161 35 778

Outros Atios tixos tangieis 24 742 25 438

81 786 80 668

Ativos intangiveis (nota 7):

Programas cle computador - -

Bens Reersieis 1 561 514 1 550 918

Impandades - reersão (329 357) (329 357)

1 232 157 1 221 561

1313943 1302229

28. IMPARIDADEDE INVESTIMENTOS DEPREIAVEIS I AM0RTIzAcOEs (PERDAS
IREVERSOES)

No âmbito do processo de compra por parte da BEWG, foi solicitada uma avaliacao do justo valor dos

ativos da concessão a urn avaliador independente — “Greater China”, decorrente da qual se conclui

que os ativos se encontravam sobreavaliados em 7.685.000 euros, corn referéncia a 30 de junho de

2013.

A Empresa procedeu em conformidade e registou a perda por imparidade, no exercIcio de 2013.

A AV procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstáncias indiciam que o valor

contabilIstico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados.

Em 31 de dezembro de 2021 o valor registado de imparidade é de 4.885.464 euros, tendo existido

reversão no exercIcio no montante de 329.357 euros (Nota 7).

4Z
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29. RESuLTADOS FINANCEIROS

Os Juros e gastos similares suportados são analisados como segue:

3lIdezI2l 3lIdezI2O

Euro Euro

Juros e gastos similares suportados

Juros de empréstimos Ernpresa Mae (Nota 37) (579 600) (581 188)

(579600) (581 188)

No exercIcio findo em 31 de dezembro de 2021, não existiam valores de “juros e rendimentos

similares obtidos”, o mesmo se passando no exercIcio findo em 31 de dezembro de 2020.

30 IMPOSTO SOBRE 0 RENDIMENTO

A Sociedade encontra-se sujeita a tributacão em sede de imposto sobre o Rendimento de Pessoas

Coletivas.

O imposto sobre o rendirnento foi calculado de acordo corn os critérios fiscais vigentes a data do

balanço e inclui o imposto corrente e diferido.

A data de 31 de dezembro de 2021, a ernpresa não apresenta prejuizos fiscais reportáveis.

A análise do Irnposto sobre o rendimento do exercIcio é a seguinte:

3lIdez!21 3lIdezI2O

Euro Euro

Imposto corrente (801 932) (804 066)

Imposto diferido (Nota 8) (74 105) (74 105)

(876037) (878171)

A taxa efetiva de imposto apresenta-se como segue:

2021 2020
Descriça o

Resultados antes de impostos 3 550 505 3 721 802

Taxa nominal de imposto 22,5% 22,5%

Imposto esperado (798 864) (837 405)

Diferenças permanentes

Ajustamentos a maténa coletáel 56 838 69 603

Excesso de estimatia pam imposto 267 24 521

Imposto diferido (74 105) (74 105)

Tnbutação autOnoma (6 272) (6681)

Derrama estadual (53 901) (54 104)

Imposto do exercicio (876 037) (878 171)

L
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31. ATIVOS NAO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA

Os Ativos não correntes detidos para venda respeitam a terrenos recebidos 01 penhora, para

pagamento de dividas de clientes, resultante de processos de contencioso.

Em 2021 ocorreu a venda de urn dos lotes, permanecendo ainda urn para venda.

32. LocAcOEs OPERACIONAIS

O total de futuros pagamentos mInimos das locacoes operacionais não cancelãveis apresenta-se

como se segue:

Pagamentos Futuros

Menos de urn ano

Entre urn e cinco anos

3lIdez/21 3lIdezI2O

Euro Euro

48 325 31 346

30 241 57 389

78 566 88 735

33. COMPROMISSOS

Conforme contrato de concessão celebrado corn a Cârnara Municipal de Valongo, a ernpresa

funciona como entidade cobradora junto dos consurnidores das tarifas de ambiente.

Em 31 de dezernbro de 2021 e 2020, a Empresa tinha assumido responsabilidades referentes a

garantias bancárias prestadas, como segue:

Garantias prestadas:

A favor da Cámara Municipal de Valongo
A favor de Outras Entidades

31!dez!21 31!dez/20

Euro Euro

6 600 000 6 950 000

1200 34120

6601200 6984120

A garantia bancária a favor da Camara Municipal de Valongo resulta do contrato de concessão, que

de acordo corn a redacao do segundo aditamento tern urna redução anual de valor de 350.000 euros.

34 ACONTEC1MENTOS APOS A DATA DO BALANO

Não se verificaram eventos subsequentes a data do balanco que requeirarn o

divulgacão, nas demonstracoes financeiras.

1+
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o Conselho de Administracao considera que o potencial impacto de novas vagas de coronavirus

COVID-19, sendo urn impacto negativo nas receitas futuras da empresa, não pora em causa a sua

continuidade.

No passado dia 24 de fevereiro a Russia invadiu a Ucránia dando início a conflito ainda em curso na

presente data. E nosso entendimento que os impactos diretos e indiretos resultantes deste conflito

serão imateriais, embora näo seja possIvel avaliar corn precisão os impactos indiretos.

35. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

A data do balanco não existern ativos e passivos contingentes que requeiram divulgação, nas

demonstraçöes financeiras.

36. PROVOE$’

A rubrica de provisOes é analisada corno segue:

3lIdezI2l 31!dezI2O

Euro Euro

Outras provisOes 155 457 123 470

155457 123470

o movirnento ocorrido em provisOes, em 2021, foi corno segue:

1-jan-21 . . - UtilizaçOes/ 31-dez-21
Constituicoes

Euro Reversoes Euro

Outras provisOes 123 470 31 987 155 457

123470 31987 - 155457

o movimento ocorrido em provisöes, em 2020, foi como segue:

1-jan-20 . . Utilizacoesl 31-dez-20Constituicoes
Euro Reversoes Euro

Outras provisOes 123 470 - 123 470

123470 - - 123470

C
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37. PARTES RELACIONADAS

Os termos e as condiçöes praticadas entre as empresas do Grupo e as partes relacionadas são

substancialmente idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e praticados entre

entidades independentes em operaçoes comparáveis.

As transacöes efetuadas corn partes relacionadas a 31 de dezembro de 2021 forarn:

Be Water, SA

Aguas de Paredes, SA

Vendas e
Fornecimentos e

servicos Compras Juros
servicos extemos

preados

11 044 (210 527) - (579 600)

88 574 - (955) -

99 618 (210 527) (955) (579 600)

As transaçOes efetuadas corn partes relacionadas a 31 de dezembro de 2020 foram:

Be Water, SA

Aguas de Paredes, SA

Vendas e
Fornecimentos e

Outros Jurosservicos
servicos extemos

preados

6 168 (220 010) - (581 188)

85 724 - (1 793) -

91 892 (220 010) (1 793) (581 188)

Os saldos corn partes relacionadas a 31 de dezembro de 2021 são:

Be Water, SA

BEWG PT SA

Aguas de Paredes, SA

- Outrascontas Outrascontas
Clientes Fornecedores Financiamento Juros

a receber a pagar

-
- (15750000) 3357 (64222) (146091)

(4780) - - (801 931) -

3 778 (1174) - 22 976 - -

3 778 (5 954) (15 750 000) 26 333 (866 153) (146 091)

Os saldos corn partes relacionadas a 31 de dezernbro de 2020 são:

Be Water, SA

BEWG PTSA

Aguas de Paredes, SA

Outrascontas Outrascontas
Clientes Fornecedores Financiamento Juros

a receber a pagar

- (15 750 000) 1 945 (60 752) (146 091)

-
- (804 065) -

2116 (2206) - 22282 - -

2 116 (2 206) (15 750 000) 24 227 (864 817) (146 091)

C
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38. DIVULGAcOES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A Empresa encontra-se sujeita a regulaçao da sua atividade pelos seguintes diplomas e contratos:

• 0 custo de remuneraçöes atribuldas ao fiscal ünico no exercIcio de 2021 foi de 12.065 euros;

• Decreto-Regularnentar 23/95 de 23 de agosto — Regulamento geral dos sistemas püblicos e

predials de distribuiçao de água e de drenagem de águas residuais;

• Decreto-Lei 147/95 de 21 de junho — regulamentacão do regime jurIdico da concessão dos

sistemas municipais;

• Decreto-Lei n.° 194/09, de 20 de agosto — regime jurIdico dos serviços municipais de

abastecimento püblico de água, de saneamento de ãguas residuais e gestào de resIduos

urbanos;

• Contrato de Concessão, incluindo aditamentos, corn inIcio de exploracão em I de novembro de

2000.

Valongo, 7 de marco de 2022

o CONTABILISTA CERTIFICADO CONSELHO DE ADMINIsTRAçA0
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