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Sanepar fecha 2013 com crescimento
de 20% no lucro
Resultado do ano passado somou R$ 402,904 milhões; ontem entrou em
vigor o reajuste de 6,9% da tarifa de água e esgoto
Curitiba - A Companhia de Saneamento do
Paraná (Sanepar) fechou 2013 com lucro líquido de
R$ 402,904 milhões, valor 20% maior em relação a
2012. No balanço anual divulgado ontem a própria
companhia explica que este resultado foi possível
devido à ampliação do número de clientes, ao
faturamento e à recomposição tarifária iniciada em
Receita bruta da Sanepar evoluiu 12%
2011. Ontem, entrou em vigor o reajuste de 6,9%
passando de R$ 2,3 bilhões em 2012
da tarifa de água e esgoto. Com isso, a tarifa
para R$ 2,6 bilhões em 2013
mínima passou de R$ 22,10 para R$ 23,63. Este é
o quarto ano consecutivo que a tarifa fica mais cara
para o consumidor final. Ainda de acordo com os dados do balanço, a receita bruta
da empresa evoluiu 12% passando de R$ 2,3 bilhões em 2012 para R$ 2,6 bilhões
em 2013. A companhia esclareceu também, no resultado anual, que a ampliação
da base de clientes com 102,6 mil novas ligações de esgoto e 93.954 novas
ligações de água, contribuiu ‘’fortemente para o aumento da receita’’. Para o cliente
final, a tarifa subiu 16% em abril de 2011, 16,5% no mesmo mês de 2012 e 6,9%
no ano passado. A receita operacional líquida teve um crescimento de 11,63% e
http://www.folhaweb.com.br/?oper=acao&op=imprima&id_folha=2-1--2585-20140321

1/3

21/3/2014

Folha de Londrina - O Jornal do Paraná - Brasil

atingiu R$ 2,370 bilhões no ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) aumentou 6,71% e foi de R$ 937 milhões em 2013. A
companhia também investiu 65% mais no ano passado e aplicou R$ 787 milhões
em sistemas de água e esgoto. O endividamento sobre o ativo passou de 47,1%
para 60,6%. O presidente da Associação dos Analistas de Mercado de Capitais
da Região Sul (Apimec-Sul), Marco Antônio dos Santos Martins, disse que este
nível de endividamento não é preocupante. ‘’Se a companhia está tendo lucro, o
endividamento não está afetando a rentabilidade da empresa’’, disse. Na última
quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto do governo
estadual para aumentar o capital social da Sanepar de R$ 2,6 bilhões para R$ 4
bilhões, o que permitirá à empresa lançar R$ 1,4 bilhão em novas ações
preferenciais em bolsa para se capitalizar. O líder do governo na Assembleia,
Ademar Traiano (PSDB), disse que a operação era necessária para capitalizar a
Sanepar e que esse dinheiro será revertido em investimentos em saneamento.
Martins ressaltou que o resultado do balanço da empresa mostrou que os reajustes
consecutivos da tarifa de água reforçaram o caixa da companhia. Segundo ele,
com a bolsa de valores em baixa não seria o momento mais adequado de a
empresa lançar ações no mercado. O especialista comentou ainda que talvez não
seja a empresa que esteja precisando de dinheiro, mas o acionista controlador que
é o governo do Estado. A empresa fechou o ano com 7.273 funcionários, 4,5% a
mais que em 2012. A Sanepar foi procurada pela reportagem para comentar o
balanço mas informou que não ia se manifestar atendendo às regras impostas pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), já que a companhia tem capital aberto.
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