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Consolidado Controladora
Ativo Nota Explicativa 2016 2015 2016 2015
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4  21.653  45.505  20.718  34.297
Contas a receber e outros recebíveis 5  394.585  458.411  288.240  436.556
Estoques  149.545  203.040  149.412  202.990
Impostos e contribuições a recuperar  65.299  67.737  62.270  64.759
Adiantamentos a fornecedores 50.512  23.250  15.247  23.156
Despesas antecipadas  1.709  1.155  1.502  797

Total do ativo circulante  683.303  799.098  537.389  762.555
Não circulante

Contas a receber e outros recebíveis 5  57.083  68.423  73.762  93.864
Imposto de renda e contribuição social diferidos 10  44.360  49.045  50.216  61.610
Permanente
Investimentos 6 a  5.158  9.535  139.884  10.277
Imobilizado 7  165.682  227.931  74.003  121.427
Intangível  25.891  1.767  1.018  1.747

Total do ativo não circulante  298.174  356.701  338.883  288.925

Total do ativo  981.477  1.155.799  876.272  1.051.480

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - Em milhares de reais
Consolidado Controladora

Passivo e patrimônio líquido Nota Explicativa 2016 2015 2016 2015
Circulante

Fornecedores e outras contas a pagar  33.452  168.129  31.704  166.934
Empréstimos e financiamentos 8  27.331  28.218  10.464  14.400
Provisões e encargos trabalhistas  25.118  50.235  25.118  49.181
Obrigações fiscais  49.309  62.266  49.226  61.780
Adiantamento de clientes  48.664  39.989  44.315  29.509

Total do passivo circulante  183.874  348.837  160.827  321.804
Não circulante

Fornecedores e outras contas a pagar -  2  -  2
Empréstimos e financiamentos 8  125.730  106.120  18.337  28.869
Obrigações fiscais  21.172  4.298  21.172  4.298
Provisão para contingências 11  64.271  35.832  64.272  35.797
Provisão para perdas em investimentos 6 b  6.839  10.741  32.073  10.741

Total do passivo não circulante  218.012  156.993  135.854  79.707
Patrimônio Líquido

Capital social 13 a  860.144  860.144  860.144  860.144
Prejuízos acumulados 13 b  (299.208)  (223.999)  (299.208)  (223.999)
Ajuste de avaliação patrimonial 13 c  18.655  13.824  18.655  13.824

579.591 649.969 579.591 649.969
Total do passivo e patrimônio líquido  981.477  1.155.799  876.272  1.051.480

Relatório da administração
Em atendimento às disposições legais e estatuárias, submetemos à apreciação dos senhores acionistas as demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Tais informações vêm acompanha-
das pelo relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, que foi discutido e revisado pela Administração. Estas demonstrações são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e refletem a posição patrimonial e os resultados apurados. A Administração.                                           São Paulo, 24 de fevereiro de 2017

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - Em milhares de reais
Consolidado Controladora

Nota Explicativa 2016 2015 2016 2015
Receita operacional líquida  298.890  885.275  289.583  874.856
Custo dos serviços prestados  (275.472)  (966.450)  (254.919)  (952.425)
Lucro/Prejuízo bruto  23.418  (81.175)  34.664  (77.569)
Despesas operacionais

Administrativas e gerais  (101.964)  (187.779)  (86.052)  (155.050)
Outras receitas (despesas) líquidas  14.672  22.957  16.737  23.681

 (87.292)  (164.822)  (69.315)  (131.369)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas (63.874)  (245.997)  (34.651)  (208.938)

Receitas financeiras  12.381  22.286  12.468  17.588
Despesas financeiras  (17.698)  (100.808)  (9.518)  (96.183)

Resultado financeiro líquido  (5.317)  (78.522)  2.950  (78.595)
Participação nos lucros das empresas investidas por
equivalência patrimonial (471)  517  (31.281)  (36.469)

Resultado antes dos impostos  (69.662)  (324.002)  (62.982)  (324.002)
Imposto de renda e contribuição social corrente  (123) -  (123) -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 10  (5.424)  41.368  (12.104)  41.368

Resultado do exercício  (75.209)  (282.634)  (75.209)  (282.634)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - Em milhares de reais
Consolidado Controladora

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015 2016 2015
Resultado do exercício  (75.209)  (282.634)  (75.209)  (282.634)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa  6.113  (16.318) -  (252)
Depreciação e amortização  43.160 69.417  25.312  52.612
Resultado na venda de imobilizado e intangível  (1.058)  4.893  (2.687)  4.550
Resultado da equivalência patrimonial  473  (517)  31.283  36.469
Provisão para contingências  64.269  4.432  64.269  4.432
Impostos de renda e contribuição social diferidos  5.424  (41.368)  12.104  (41.368)
Juros incorridos de empréstimos e financiamentos  7.259  74.038  2.872  69.554
Realização de ajuste de avaliação patrimonial  4.831  16.927  4.831  16.927

 55.262  (171.130)  62.775  (139.710)
Aumento (Diminuição) em ativos operacionais
Contas a receber e outros recebíveis  69.053  (259.727)  168.418  (271.404)
Estoques  53.495  20.795  53.578  20.626
Impostos e contribuições a recuperar  2.438  66.604  2.489  65.957
Adiantamento a fornecedor  (27.262)  78.790  7.909  66.849
Despesas antecipadas  (554)  3.196  (705)  2.623
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (739)  (2.486)  (710)  2
Aumento (Diminuição) em passivos operacionais
Adiantamento de clientes  8.675  6.984  14.806  (875)
Fornecedores e outras contas a pagar  (134.679)  101.562  (135.232)  101.418
Provisões e encargos trabalhistas  (25.117)  (30.625)  (24.063)  (29.780)
Obrigações fiscais  3.917  83.563  4.320  83.509
Juros pagos de empréstimos e financiamentos  (3.355)  (4.541)  (812)  (685)
Provisão para contingencias  (35.830)  36  (35.794) -

Provisão para perdas em investimentos  (3.902)  1.194  21.332  1.194
Caixa líquido das atividades operacionais  (38.598)  (105.785)  138.311  (100.276)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos  3.904  (2.451)  (160.890)  26.164
Imobilizado  20.147  (14.598)  24.799  (3.311)
Intangível  (24.124)  3.762  729  3.758
Caixa líquido das atividades de investimento  (73)  (13.287)  (135.362)  26.611

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos  14.819  (66.796)  (16.528)  (108.910)
Caixa líquido das atividades de financiamento  14.819  (66.796)  (16.528)  (108.910)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (23.852)  (185.868)  (13.579)  (182.575)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  45.505  231.373  34.297  216.872
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  21.653  45.505  20.718  34.297
Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa  (23.852)  (185.868)  (13.579)  (182.575)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Em milhares de reais

Ajuste de
Nota Capital Reserva Reserva avaliação Prejuízos

Explicativa social legal de lucros patrimonial acumulados Total
Em 1º de janeiro de 2015  899.536  54.839  3.796  30.751 -  988.922

Cisão parcial  (39.392) - - - - (39.392)
Variação cambial de conversão
de operações no exterior - - -  (16.927) -  (16.927)

Resultado do exercício - - - -  (282.634)  (282.634)
Transferência para compensação
de prejuízo -  (54.839)  (3.796) -  58.635 -

Em 31 de dezembro de 2015 13  860.144 - -  13.824  (223.999)  649.969
Variação cambial de conversão de
operações no exterior - - -  4.831 -  4.831

Resultado do exercício - - - -  (75.209)  (75.209)
Em 31 de dezembro de 2016 13  860.144 - -  18.655  (299.208)  579.591

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - Em milhares de reais
Consolidado Controladora

2016 2015 2016 2015
Resultado do exercício antes da participação dos
acionistas não controladores  (75.209)  (282.634)  (54.756)  (282.634)

Variação cambial de conversão de operações no exterior  4.831  (16.927)  4.831  (16.927)
Resultado abrangente total  (70.378)  (299.561)  (49.925)  (299.561)
Resultado abrangente atribuível aos
Acionistas controladores  (70.378)  (299.561)  (49.925)  (299.561)
Resultado abrangente total  (70.378)  (299.561)  (49.925)  (299.561)

Galvão Engenharia S.A. Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF Nº 01.340.937/0001-79

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Em milhares de reais

1. Contexto Operacional: A Companhia localizada na Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, 19º andar, São Paulo -
SP, é uma sociedade anônima de capital fechado com o objeto social: (a) execução de obras e serviços de enge-
nharia civil, por conta própria ou de terceiros; (b) exploração da indústria da construção civil e construção pesada;
(c) execução de estradas vicinais; (d) abastecimento de água, saneamento, drenagem e irrigação; (e) aluguel de
equipamentos, comércio e representação de materiais para construção; (f) sinalização de vias em geral; (g) pes-
quisa, lavra, beneficiamento e comercialização de substâncias minerais, em todo território nacional; (h) serviços
de dragagem, transporte e navegação lacustre, fluvial e marítima; (i) varrição, coleta, remoção e incineração de
resíduos sólidos; (j) serviços de elaboração de projetos para obras de construção civil e construção pesada, pro-
jeto, construção, execução, implantação e operação de aterros sanitários; (k) execução de obras e serviços de
engenharia elétrica, por conta própria ou de terceiros; (I) construção e montagem de gasodutos e oleodutos, mon-
tagem industrial de plantas diversas, inclusive petroquímicas e refinarias de petróleo, construção e montagem de
plataformas marítimas para exploração de petróleo; (m) prestação de serviços de operação, implantação, manu-
tenção, assistência técnica e todos e quaisquer outros serviços complementares, auxiliares, conexos e/ou
correlatos relacionados à distribuição de gás natural e de combustíveis em geral; (n) armazenamento de materiais
de construção civil e de materiais de redes de gás de propriedade de terceiros; (o) importação e exportação de
materiais para construção, máquinas e equipamentos aplicáveis a qualquer das atividades relacionadas no pre-
sente objeto, bem como de suas peças e partes; (p) importação e exportação de serviços de engenharia civil em
geral, em especial a execução de projetos e a construção e implantação de todo tipo de obra, por conta própria ou
de terceiros; (q) participação em outras sociedades, comerciais, civis e concessionárias de serviços públicos,
como sócia, acionista ou cotista, bem como em consórcios que tenham por objeto quaisquer das atividades men-
cionadas nos itens acima. a) Entidades da controladora: As operações da Companhia são representadas subs-
tancialmente pela sua participação nas empresas a seguir relacionadas:

Participação
Controladas / Coligadas País Controle 2016 2015
GLOG Logística, Exportação e Importação Ltda. Brasil Direto 99,99% 99,99%
CAB - Sistema Produtor Alto Tietê S.A. Brasil 5,00% 5,00%
AGT Comércio Varejista de Equipamentos e Materiais de
Construção Ltda. Brasil Compartilhado 33,33% 33,33%

Galvão Engenharia S.A. - Sucursal del Peru Peru Direto 100,00% 100,00%
Indústria Naval de Pernanbuco S.A. Brasil Compartilhado 50,00% 50,00%
Engibras Engenharia S.A Brasil Direto 100,00% 0,00%
Galvão Concessões Rodoviárias Participações S.A. Brasil Direto 100,00% 100,00%
2. Base de Preparação: Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC): As demonstrações
contábeis individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(BR GAAP) que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A
emissão das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia foi autorizada pela Administra-
ção em 22 de fevereiro de 2017. Detalhes sobre as políticas contábeis do Grupo, incluindo as mudanças durante
o ano, estão apresentadas nas notas explicativas nº 3 e 4, respectivamente. a) Moeda funcional e moeda de
apresentação: Estas demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais, que é
a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quan-
do indicado de outra forma. b) Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua.
As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. c) Julgamentos: As informações sobre julga-
mentos realizados na aplicação das políticas contábeis que tem efeitos significativos sobre os valores reconheci-
dos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão incluídas nas seguintes notas explicativas: •
Nota explicativa 3 (a) – consolidação: determinação se o Grupo detém de fato o controle sobre uma investida e a
classificação de negócios em conjunto; e • Nota explicativa 3 (m) – classificação de arrendamento mercantil. d)
Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e
estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31
de dezembro de 2016 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 5 – realização do
contas a receber e outros recebíveis; • Nota explicativa nº 7 – vida útil do ativo imobilizado; • Nota explicativa nº 10
– reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual prejuízos fis-
cais possam ser utilizados; e • Nota explicativa nº 11 – reconhecimento e mensuração de provisões para contin-
gências: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. e) Mensuração do va-
lor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis do Grupo requer a mensuração dos valores justos, para
os ativos e passivos financeiros e não financeiros. O Grupo estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à
mensuração dos valores justos. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade geral de revi-
sar todas as mensurações significativas de valor justo. O Grupo revisa regularmente dados não observáveis sig-
nificativos e ajustes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de
preços, é utilizada para mensurar os valores justos, então a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de
terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos do CPC, incluindo o nível na
hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou
um passivo, o Grupo usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classifica-
dos em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avalia-
ção da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idên-
ticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo,
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são
baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). • O valor justo que é determinado para
passivos financeiros, é calculado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descon-
tados pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações financeiras. Os
demais valores contábeis referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial, quando
comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausên-
cia destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproxi-
mam, substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado. O Grupo reconhece as transferências
entre níveis da hierarquia do valor justo no final do período das demonstrações contábeis em que ocorreram as
mudanças. Não ocorreram transferências entre níveis a serem consideradas em 31 de dezembro de 2016. f)

Base de mensuração: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas com base no
custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos designados pelo valor justo por meio
do resultado.
3. Resumo das Principais Políticas Contábeis: O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de ma-
neira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis individuais e consolida-
das. a) Base de consolidação: (i) Combinações de negócios: Combinações de negócio são registradas utili-
zando o método de aquisição na data em que o controle é transferido para o Grupo. A contraprestação de aquisi-
ção transferida é geralmente mensurada ao valor justo, assim como os ativos líquidos identificáveis adquiridos.
Qualquer ágio que surja na transação é testado anualmente para perda por redução ao valor recuperável. Ganhos
em uma compra vantajosa são reconhecidos imediatamente no resultado. Os custos de transação são registrados
no resultado conforme incorridos, exceto os custos relacionados à emissão de instrumentos de dívida ou
patrimônio. (ii) Participação de acionistas não-controladores: O Grupo elegeu mensurar qualquer participação
de não-controladores nas adquiridas pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis na data de
aquisição. Mudanças na participação do Grupo em uma subsidiária que não resultem em perda de controle são
contabilizadas como transações de patrimônio líquido. (iii) Controladas: O Grupo controla uma investida quando
está exposto a, ou tem direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida e tem a
capacidade de afetar esses retornos por meio de seu poder sobre a investida. As demonstrações contábeis de
controladas são incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em que o controle se inicia
até a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações contábeis individuais da Controladora, as infor-
mações financeiras de controladoras e controladas em conjunto são reconhecidas através do método de equiva-
lência patrimonial. (iv) Investimentos em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial:
Os investimentos do Grupo em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial compreendem
suas participações em empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures). Uma entidade controlada em
conjunto consiste em um acordo contratual através do qual o Grupo possui controle compartilhado, onde o Grupo
tem direito aos ativos líquidos do acordo contratual, e não o direito aos ativos e passivos específicos resultantes
do acordo. Os investimentos controlados em conjunto são contabilizados por meio do método da equivalência
patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação.
Após o reconhecimento inicial, as demonstrações contábeis consolidadas incluem a participação do Grupo no
lucro ou prejuízo do exercício da investida até a data em que o controle conjunto deixar de existir. (v) Transações
eliminadas na consolidação: Saldos e transações intragrupo e quaisquer receitas ou despesas não realizadas
derivadas de transações entre entidades do Grupo são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transa-
ções com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção
da participação em cada investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira como são elimina-
dos os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao
valor recuperável. b) Receita operacional: (i) Venda de bens: A receita operacional da venda de bens é reconhe-
cida quando (i) os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens forem transferidos para
o comprador, (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para o Grupo, (iii) os custos asso-
ciados e a possível devolução de mercadorias puderem ser estimados de maneira confiável, (iv) não haja
envolvimento contínuo com os bens vendidos, (v) o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira
confiável. A receita é medida líquida de devoluções, descontos comerciais e bonificações. O momento da transfe-
rência dos riscos e benefícios varia dependendo das condições individuais do contrato de venda. (ii) Prestação
de serviços: O Grupo reconhece a receita com a prestação de serviços com base no estágio de conclusão do
serviço na data do balanço. O estágio de conclusão é avaliado por referência às avaliações de percentual de tra-
balhos realizados. (iii) Contratos de construção: A receita dos contratos de construção compreende o valor ini-
cial acordado no contrato acrescido de quaisquer variações decorrentes de solicitações adicionais, reivindica-
ções e pagamentos de incentivos contratuais, na medida em que seja provável que irão resultar em receita e
possam ser mensuradas de forma confiável. Quando o resultado de um contrato de construção pode ser estimado
de maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida no resultado na proporção do estágio de conclusão do
contrato. O estágio de conclusão é avaliado por referência às avaliações de percentual de trabalhos realizados.
Quando o resultado não pode ser estimado de maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida apenas na
extensão dos custos do contrato que são prováveis de serem recuperados. As despesas do contrato são reconhe-
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