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Ações para enfrentar coronavírus
totalizam R$ 700 bi, diz Guedes
Brasil tem 92 mortes e 3,4 mil
casos confirmados da Covid-19
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Governo de São Paulo inaugura
hospital de campanha na capital
Página 2

França estende
quarentena de
coronavírus
por mais
duas semanas

O Senado votará na próxima
segunda-feira (30) o pagamento
de um auxílio emergencial por
três meses, no valor de R$ 600,
destinado aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda
fixa. O presidente da Casa, Davi
Alcolumbre (DEM-AP), confirmou a votação para o início da
próxima semana em postagem
no Twitter.
Alcolumbre está se recupe-

World Atlhetics adia
mais três etapas da
Liga Diamante

Previsão do Tempo

Tarde

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,06
Venda:
5,06
Turismo
Compra: 4,86
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5,27

EURO
Compra: 5,62
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5,63

29º C
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Noite

29º C
19º C

Noite

27º C
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Noite
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Manhã

Domingo: Sol e
aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Coronavírus já mata
1 a cada 2h20
no Estado de São Paulo
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Governo anuncia linha de
crédito a pequenas e
médias empresas
O governo federal anunciou na sexta-feira (27) uma
linha de crédito para financiar a folha de pagamentos de
pequenas e médias empresas,
como forma de apoiá-las durante a situação de calamidade pública em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19). O pronunciamento do presidente
Jair Bolsonaro foi feito no
Palácio do Planalto com a
presença dos presidentes do
Banco Central, Roberto Campos Neto, da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães,
e do Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e
Social (BNDES), Gustavo
Montezano.
A linha de financiamento
deve beneficiar 1,4 milhão de
empresas, atingindo 12,2 milhões de trabalhadores. O crédito será destinado a empresas
com faturamento anual entre R$
360 mil a R$ 10 milhões e vai
financiar dois meses da folha de
pagamento, com volume de R$
20 bilhões por mês.
Segundo Campos Neto, a
medida será operacionalizada
pelo BNDES. O limite de financiamento é de dois salários mínimos. (Agencia Brasil)

Esporte

A Câmara dos Deputados
dos Estados Unidos aprovou na
sexta-feira (27) um pacote de
ajuda de US$ 2,2 trilhões - o
maior da história norte-americana.
Página 3

Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

rando após ser diagnosticado com
o novo coronavírus. Quem tem
presidido as sessões remotas é o
vice-presidente, senador Antonio
Anastasia (PSD-MG). A sessão
está prevista para ocorrer às 16h.
Horas antes, pela manhã, os líderes se reunirão, também remotamente, para discutir outras votações prioritárias da semana.
Pelas manifestações de senadores nas redes sociais, a expec-

tativa é que a medida seja aprovada sem objeções. O vice-líder
do governo, senador Chico Rodrigues (DEM-RR), e o líder da
minoria, Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), se manifestaram favoráveis à votação e sua aprovação. Além deles, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) e os
senadores Veneziano Vital do
Rêgo (PSB-PB) e Esperidião
Amin (PP-SC) também se manifestaram favoráveis.
O auxílio, que foi aprovado na
Câmara dos Deputados na quinta-feira (26), é voltado aos trabalhadores informais (sem carteira assinada), às pessoas sem
assistência social e à população
que desistiu de procurar emprego. A medida é uma forma de
amparar as camadas mais vulneráveis à crise econômica causada pela disseminação da covid19 no Brasil e o auxílio será distribuído por meio de vouchers
(cupons). (Agencia Brasil)

liberação do Bolsa Família para
1,2 milhão de famílias e as antecipações do décimo terceiro
salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), somadas à ajuda aos autônomos,
garantirá praticamente R$ 100
bilhões em proteção para a população mais desprotegida.
“A determinação do presidente Jair Bolsonaro é que não
vão faltar recursos para defender as vidas, a saúde e os empregos dos brasileiros. Nenhum
brasileiro vai ficar para trás.
Nós vamos cuidar de todos e
começamos justamente protegendo os mais vulneráveis”,
disse o ministro.
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Ederson Pereira, ouro no Pan de Lima
A World Athletics, exIAAF, anunciou nesta sexta-feira (27/3), o adiamento de mais três etapas da
Liga Diamante, a principal
série de meetings de atletismo, por causa da pandemia do COVID-19. Foram
adiados sem data marcada
os GPs de Estocolmo, Suécia (24 de maio), Nápoles/
Roma, Itália (28 de maio),
e Rabat, Marrocos (31 de
maio).
Antes a WA já havia suspenso a realização das três
primeiras etapas de 2020,
previstas para Doha, Catar,
no dia 17 de abril, seguida
por dois eventos na China,
em 9 e 16 de maio - a primeira sem cidade definida
e a seguinte em Xangai.
“A decisão foi tomada

depois de consultadas todas
as partes envolvidas. A dinâmica global do novo coronavírus, as restrições às viagens e, acima de tudo, a
preocupação com a saúde e
segurança dos atletas torna
impossível a realização das
competições como previsto”, informou a World Athletics em um comunicado
oficial.
A entidade acrescenta que
está trabalhando para definir
um novo calendário para a
Liga Diamante, provavelmente com uma mudança no formato da competição, com
eventos realizados mais tarde
do que o habitual e com menos provas em cada meeting.
A Caixa é a Patrocinadora
Oficial do Atletismo Brasileiro.

Chery Arrizo 5 ganha
nova transmissão
O Chery Arrizo 5, modelo
2021, chega às concessionárias
com novidades. O sedã ganha nova
transmissão CVT, que passa a contar com 9 velocidades simuladas,
mais capacidade de torque, melhor eficiência energética e redução no consumo de combustível.
Com a atualização, o Arrizo 5 passa a ter torque máximo de 21,4
Kgfm, ante os 19,4 Kgfm anteriores, além de ter reduzido o consumo médio em 11%, também em
relação ao modelo 2020.
Tudo isso graças à nova transmissão e a calibração com o motor 1.5 Turbo Flex, que continua
o mesmo, com potências máximas de 150 cv com etanol e 147
cv com gasolina. O Arrizo 5 também segue contando com dois
modos de condução: Eco e Sport.
Essa evolução na transmissão
foi aplicada ao veículo após meses
de estudo e pesquisa, com o objetivo de tornar o carro mais agradável ao modo de dirigir do brasileiro. Todo o processo de desenvolvimento, calibração e ajuste da nova
transmissão ao motor foi conduzido pelos engenheiros da CAOA
Chery no Brasil. O know-how de
quem conhece o mercado e as necessidades do consumidor brasileiro tornou possível que o modelo
ganhasse em dirigibilidade, uma vez
que as relações de torque favorecem uma direção mais ágil, confortável e com respostas rápidas.
Os novos Arrizo 5 comercializados no mercado nacional
passam a contar também com
novas versões: RT e RTS, substituindo a RX e RXT. Ambas ganham importantes funções de
segurança como freio de estacionamento eletrônico e Auto
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Câmara dos EUA
aprova pacote de
US$ 2,2 trilhões
contra coronavírus

Foto/Arquivo/ABr

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, disse
em discurso que o governo decidiu estender a quarentena do
coronavírus por duas semanas,
até 15 de abril.
“Após esses dez primeiros
dias de confinamento, fica claro que estamos no início dessa onda epidêmica. Submergiu
o leste da França e agora chega à região de Paris e ao norte
da França”, afirmou Philippe.
O premiê disse que, por esse
motivo, o período de confinamento será prorrogado por duas semanas a partir da terça-feira da próxima semana, e acrescentou que
as mesmas regras serão aplicadas.
Segundo ele, esse período
só será estendido novamente
se a situação de saúde exigir.
(Agência Brasil)

Senado votará na
segunda auxílio de
R$ 600 para trabalhadores

As ações da área econômica para reduzir os danos provocados pela crise do
coronavírus totalizam R$ 700
bilhões, entre antecipações de
recursos, liberação de linhas de
crédito e aumento de gastos
públicos, disse na sexta-feira,
(27) o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Em vídeo postado nas redes sociais do ministério, ele declarou que apenas a medida de renda básica
para os trabalhadores autônomos, aprovada na quinta-feira, (26) pela Câmara dos Deputados, resultará em gastos de
R$ 45 bilhões nos próximos
três meses.
Nas contas do ministro, a

Hold. O painel de instrumentos
também foi atualizado e agora
possui display colorido e visual
mais agradável com funções redesenhadas. A versão topo de linha, RTS, recebeu ainda novo acabamento de roda.
Um dos sedãs mais competitivos do mercado nacional, o Arrizo
5 se destaca também pelas dimensões. O modelo tem excelente distância entre-eixos de 2.650 mm, altura de 1.487 mm, largura de 1.814
mm e 4.532 mm de comprimento.
O porta-malas é de 430 litros.
Tendo a sofisticação tecnológica como uma de suas marcas,
o Arrizo 5 segue contendo sistemas keyless, de partida sem chave
e sistema multimídia de 8 polegadas com espelhamento Android e
Apple CarPlay. O veículo possui
também controle eletrônico de estabilidade e tração, airbags, freio a
disco nas quatro rodas com ABS e
EBD e sistema ISOFIX de fixação
de cadeirinha. No quesito conforto, a direção elétrica, o ar-

condicionado eletrônico e a
câmera de ré são os destaques,
assim como o espaço interno.
Fabricado nacionalmente em
Jacareí (SP), o Arrizo 5 foi desenvolvido sob a plataforma M1X,
feita em parceria com grandes
montadoras globais nos moldes
europeus, que garante alto nível de
competitividade internacional ao
veículo. Versátil e pensada para
receber uma família de produtos, a plataforma dá à CAOA
Chery a possibilidade de expansão do seu portfólio a partir de
projetos modernos e que prezam
pelo conforto e segurança.
O CAOA Chery Arrizo 5 é
comercializado com preço de R$
74.590 na versão RT e R$ 83.590
na versão RTS, ambos ano-modelo 20/21. O modelo tem três
anos de garantia para o veículo
completo e cinco anos para motor e câmbio. Ele é ofertado nas
cores Branco e Preto (sólidas),
Azul, Cinza e Prata (metálicas),
além de Branco Perolizado.
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Governo de São Paulo inaugura
hospital de campanha na capital
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, CESAR NETO tem sua coluna
(diária) de política publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Tornou-se referência também na INTERNET,
via www.cesarneto.com e no TWITTER, via @CesarNetoReal ... EMAIL cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SP)
Vereadores que - através dos seus partidos - apoiam a campanha pela reeleição de Bruno Covas (PSDB), agora se empenham
pelas suas redes sociais pelo mais jovem prefeito da cidade de
São Paulo (no Século 21). Vencer tal inimigo - mutante e mortal
(Corona Codiv 19) - virou sobrevida
.
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas tá bastante esperançoso quanto a derrotar o mutante e mortal vírus (Corona - Covid 19) esteja - no mínimo menos infectante até o dia 7 abril 2020, quando o candidato à
reeleição (PSDB) fará 40 de idade. Seu Secretário (Saúde), Edson Aparecido, tá se ‘virando nos 30’
.
ASSEMBLEIA (SP)
Na ALESP tem um deputado, cujo nome é Márcio ‘da Farmácia’. Quem não o conhece, pode pensar que é um dono de farmácia em Diadema. Acontece que o cara tem formação em Farmácia e por isso teria muito a contribuir na luta contra o vírus mutante e mortal Corona (Codiv 19)
.
GOVERNO (SP)
Era tudo o que o comunicador e marketeiro João Doria (dono
do PSDB ‘liberal de centro’). Polarizar desde já com o Presidente Bolsonaro (ex-PSL) sobre qual o modelo de governo pra combater e vencer Codiv 19 - mutante Corona vírus). O comunicador
Datena tá dando asas pra ambos
.
CONGRESSO (BR)
Deputados federais e senadores por São Paulo tão divididos
em relação a quem vai vencer o cabo de guerra pelo modelo - de
saúde pública, econômico e administrativo que vai prevalecer no
combate ao vírus mutante e mortal Corona Codiv 19). Por enquanto, tão perdendo os brasileiros
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Tem um médico brasileiro dizendo que os infectados pelo
chamado novo Corona vírus não sentem absolutamente nada. São
estes - que nada sentem - os que seguiriam infectando os demais.
Um gozador diz que Bolsonaro tem que nomeá-lo ministro (Saúde) e que o Nobel tem que ser dele
.
PARTIDOS
Percebam como as lógicas - de quando são oposições e de
quando são governos - dos donos e sócios preferenciais dos partidos ditos das esquerdas brasileiras não muda. Se tornarem cartórios que carimbam quase tudo pra combater os adversários e
inimigos ‘dos centros’ e ‘das direitas’. Este, ...
.
POLÍTICOS
... além dos demais motivos que os enfraquecem enquanto
narrativas e discursos, é o motivo que acabou levando ao fato de
não terem nenhuma verdadeira nova liderança que tenha personalidade suficiente pra não se submeter aos Lulismo (PT) e agora
Cirismos (PDT que foi Brizolista) no Século 21
.
HISTÓRIAS
Fundado em 2009, o BRIC (hoje BRICS) reuniu países em
desenvolvimento como Brasil, Rússia, Índia e China (depois Áfrico do Sul). Todos estão passando horrores com o mutante e mortal (Corona Covid 19). A Índia pode ter ainda mais mortos, por que assim como a China tem quase 1,4 bilhão de almas
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O governador de São Paulo,
João Doria, anunciou na sextafeira (27) o repasse de R$ 50
milhões, fundo a fundo, para a
capital paulista. O dinheiro é
destinado a financiar os hospitais de campanha, que atendem
os casos de baixa e média complexidade no tratamento da covid19. O depósito, segundo ele, será
feito na próxima segunda-feira
(30). O governador anunciou também o repasse de R$ 40 milhões
para 565 municípios de São Paulo
com menos de 100 mil habitantes.
“Todos os valores deverão ser destinado para custeio, compra de insumos e a montagem e operação
de hospitais de campanha [para
coronavírus]”, disse o governador em evento de inauguração do
hospital de campanha instalado
no estádio do Pacaembu.
Doria acrescentou que liberou, junto com o Ministério da
Infraestrutura, os postos de pesagem nas rodovias de São Paulo para serem utilizados para
apoio e descanso de caminhoneiros. “A partir de hoje, todos
os espaços dos postos de pesagem das rodovias de São Paulo
estão disponibilizados para os
caminhoneiros. A medida vale
até o dia 30 de junho. Liberamos
também o acesso de caminhões

aos domingos à tarde, na chegada à São Paulo. Até ontem isso
era restrito devido ao grande fluxo de veículos que retornavam à
capital nos finais de semana.
Essa medida também será válida
até o dia 30 de junho.”
Outra medida anunciada pelo
governador foi a criação de um
canal de denúncias para os caminhoneiros, onde eles poderão
falar sobre o fechamento de serviços essenciais nas estradas ou
qualquer tipo de bloqueio de rodovias. O serviço vai funcionar
24 horas por dia e as denúncias
poderão ser feitas pelo telefone
0800-055 5510 ou pelo e-mail
abastecimentoseguro@sp.gov.br.
O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, anunciou na sexta-feira que a capital terá 2,1 mil
leitos em postos de campanha e
outros 725 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva para o
tratamento de coronavírus.
Segundo o secretário municipal de Sãude de São Paulo,
Edson Aparecido, os hospitais
de campanha na cidade, entre
eles, o que foi instalado no Pacaembu, não serão de livre acesso. As pessoas só chegarão ali
por encaminhamento. Ele informou que, nos hospitais de campanha, haverá também leitos de

estabilização para os pacientes
que tiverem suas condições
agravadas. Esses pacientes serão
depois levados para as UTIs dos
hospitais. “O município está
gastando R$ 35 milhões na infraestrutura dos hospitais de
campanha e mais R$ 15 milhões
para o custeio em quatro meses”, disse o secretário.
De acordo com o secretário,
a prefeitura espera, a partir da
semana que vem, ampliar o número de testes para detecção de
coronavírus, passando a fazer cerca de 600 por dia, que serão feitos em profissionais de saúde,
pacientes internados na rede hospitalar e pacientes que apresentem sintomas na atenção básica.
Segundo Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan e integrante do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, a medida de isolamento social estabelecida em São Paulo
tem sido efetiva. “Antes das medidas de contenção [em São Paulo], a transmissibilidade do coronavírus era de uma pessoa infectada transmitindo para cinco
[pessoas]. No dia 16 de março,
as medidas começaram a ser
anunciadas e implementadas. No
dia 20, essa transmissibilidade já
tinha se reduzido de um indiví-

duo infectado para três [pessoas]. No dia 25, já era de um para
dois e meio. Estamos observando uma queda que resulta do
afastamento social. Se continuarmos nesse processo, essa curva vai se estabilizar e vamos atravessar esse período mais crítico”, disse ele, durante entrevista na tarde de sexta-feira.
Para o prefeito, Bruno Covas, o isolamento é uma ação
humanitária. “Estamos fazendo
aqui o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, que é o
isolamento, a recomendação para
que as pessoas fiquem dentro de
casa. A proteção à vida não é recomendação de esquerda, de direita ou de centro. É uma ação
humanitária”, disse Bruno Covas,
prefeito de São Paulo. “Estamos
na terceira fase da pandemia. Passamos pela prevenção, pelas ações
de isolamento e agora estamos
nos preocupamos com a terceira
fase, que é a de explosão de casos
e pela quantidade de pessoas que
vão precisar de leitos. Embora
vejamos muitos políticos preocupados com o artigo da CLT que
trata de responsabilização, nossa preocupação aqui é com o artigo 121 do Código Penal e não
ser responsabilizado por nenhum
homicídio.” (Agencia Brasil)

Coronavírus já mata 1 a cada 2h20
no Estado de São Paulo
O número de óbitos relacionados ao novo coronavírus no Estado de São Paulo
cresceu 209 % em apenas
cinco dias, conforme balanço da Secretaria de Estado
da Saúde.
No último domingo (22),
o Estado registrava 22 mor-

tes, contra 68 desta sexta-feira (27). Municípios da Grande São Paulo e do Interior
também registram óbitos.
Em apenas 24 horas foram
registrados mais 10 mortes,
o que significa que a doença mata, em média, uma pessoa a cada duas horas e vin-

te minutos.
No domingo, apenas a capital paulista registrava óbitos relacionados à doença. Já
nesta quinta-feira (26), os
municípios de Vargem Grande Paulista, Guarulhos, Taboão da Serra e Ribeirão Preto também contabilizam pelo

menos um óbito.
Dos 10 novos óbitos contabilizados hoje, 4 são homens
(66, 67, 91 e 93) e 6 mulheres
(63, 63, 65, 77, 85 e 89). Nove
são da Capital e um do município de Guarulhos. O Estado também registra 1.223 casos confirmados da doença.

São Paulo recebe doação de máscaras
e uniformes do Banco da China
A cidade de São Paulo, por
meio de uma articulação da equipe internacional da Prefeitura
com o Consulado Geral da China, vai receber uma doação de 50
mil máscaras e 1000 uniformes
destinados ao tratamento de pacientes diagnosticados com coronavírus no município.
A doação foi viabilizada pelo
Banco da China e tem previsão
de chegar ao Brasil até 06 de
abril. Os modelos são os mesmos utilizados pelos profissionais chineses de saúde e também
foram exportados para a Alemanha. A empresa nacional PGL
Logística é a responsável pelos
trâmites logísticos da doação

destinada à Secretaria Municipal
de Saúde de São Paulo.
“Diante do cenário atual, o
prefeito Bruno Covas orientou
todas as secretarias a buscarem
estratégias e ações que contribuam com o enfrentamento da
covid-19 em São Paulo. A equipe internacional tem encontrado apoio nas comunidades estrangeiras”, afirma o secretário
de Relações Internacionais,
Luiz Alvaro Salles Aguiar de
Menezes.
Relações bilaterais
Atualmente, a comunidade
chinesa em São Paulo é composta por 250 mil chineses e

descendentes que vivem na cidade. No âmbito das relações bilaterais, a Prefeitura recebeu
uma delegação do governo municipal de Xangai e do Consulado-Geral da China em São
Paulo, no ano passado, com o
objetivo de apresentar as
ações e programas de incentivo ao comércio e investimentos da cidade de São Paulo. Ao
final da reunião com o prefeito Bruno Covas, o grupo participou da cerimônia de abertura da exposição “Momentos
na História” sobre os 70 anos
da fundação da República Popular da China celebrado em 1
de outubro de 2019. A mostra

ficou aberta ao público até 10
de agosto na OCA (Pavilhão
Lucas Nogueira Garcez), localizada no Parque Ibirapuera.
Durante o encontro, o grupo internacional convidou São
Paulo para participar do China
International Import Expo, uma
das maiores feiras de importação do mundo. A cidade foi representada pelo coordenador
da equipe de relações internacionais, que participou do
evento de 4 a 8 de novembro.
A feira também contou com a
presença do Presidente da China, Xi Jinping, e do Presidente
da França, Emmanuel Macron.

Menos burocracia, mais negócios:
São Paulo chegou a 200 mil empresas
abertas com o Empreenda Fácil
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria de Inovação e Tecnologia (SMIT),
chegou, no mês de fevereiro, à
marca de 200 mil empresas
abertas por meio do projeto
Empreenda Fácil. Desenvolvida no âmbito da Coordenadoria de Gestão da Tecnologia de
Informação e Comunicação
(CGTIC/SMIT), a iniciativa
começou a ser implementada
em maio de 2017.
Contando as etapas de aber-

tura, registro e licenciamento
de empresas de baixo risco,
eram necessários 100 dias, em
média, para concluir a formalização do negócio. Este tempo
foi reduzido para cerca de três
dias e meio. Essa facilidade
rendeu à cidade de São Paulo um
salto — do 176º para o 140º
lugar — no ranking da Global
Doing Business Ranking 2019,
considerando a comparação
com o ano anterior.
“A marca atingida em feve-

reiro simboliza uma cidade que
prioriza a agilidade e eficiência. A capital se torna mais atrativa para investimentos e novas
empresas, por meio da inovação tecnológica e da confiança no cidadão empreendedor”,
enfatiza o secretário municipal
de Inovação e Tecnologia, Juan
Quirós.
O projeto diminuiu a burocracia com a adoção de um
processo inteiramente eletrônico e autodeclaratório, sem

necessidade de comparecimento presencial da(o)
cidadã(o) em repartições públicas — medidas que reafirmam a confiança em quem deseja empreender.
Com este conjunto de
ações, São Paulo avança como
cidade modelo para negócios e
atrai mais investimentos. Os
próximos passos incluem ajustes em relação à Lei da Liberdade Econômica para garantia
de um marco legal atualizado.

Mortes por coronavírus crescem
164% em 4 dias no Estado de SP
O número de óbitos relacionados ao novo coronavírus no
Estado de São Paulo cresceu
163,6% em apenas quatro dias,
conforme balanço da Secretaria
de Estado da Saúde. No último
domingo (22), o Estado registrava 22 mortes, contra 58 na quinta-feira (26). Os óbitos confirmados nesta sexta-feira, também

apontam um avanço da doença
para outras regiões do Estado.
No domingo apenas a capital paulista registrava óbitos relacionados à doença. Já nesta
quinta-feira, os municípios de
Vargem Grande Paulista, Guarulhos, Taboão da Serra e Ribeirão
Preto também contabilizam pelo
menos um óbito.

Dos 10 novos óbitos contabilizados hoje, 7 são homens
(36, 63, 73, 76, 80, 86 e 92) e 3
mulheres (64, 77, 77). Nove são
da Capital e o paciente de 36
anos, que apresentava comorbidades, é do município de Ribeirão Preto.
O número de pacientes graves em UTI de hospitais públi-

cos e privados, notificados no
sistema da Secretaria, também
indica crescimento. Na quartafeira, (25) eram 59 pacientes
com casos confirmados. Na sexta-feira, foram informadas 84
pessoas internadas.
O Estado também registra
1.052 casos confirmados da doença.
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Ações para enfrentar coronavírus
totalizam R$ 700 bi, diz Guedes
As ações da área econômica
para reduzir os danos provocados pela crise do coronavírus
totalizam R$ 700 bilhões, entre
antecipações de recursos, liberação de linhas de crédito e aumento de gastos públicos, disse na
sexta-feira, (27) o ministro da
Economia, Paulo Guedes. Em vídeo postado nas redes sociais do
ministério, ele declarou que apenas a medida de renda básica para
os trabalhadores autônomos,
aprovada na quinta-feira, (26) pela
Câmara dos Deputados, resultará em gastos de R$ 45 bilhões
nos próximos três meses.
Nas contas do ministro, a liberação do Bolsa Família para
1,2 milhão de famílias e as antecipações do décimo terceiro
salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), somadas à ajuda aos autônomos, garantirá praticamente R$ 100 bilhões em proteção para a população mais desprotegida.
“A determinação do presidente Jair Bolsonaro é que não
vão faltar recursos para defender as vidas, a saúde e os empregos dos brasileiros. Nenhum
brasileiro vai ficar para trás. Nós
vamos cuidar de todos e começamos justamente protegendo
os mais vulneráveis”, disse o
ministro.
O ministro citou ainda a liberação de R$ 200 bilhões de
compulsório (dinheiro que os
bancos são obrigados a deixar
depositados no Banco Central),
de R$ 100 bilhões da Caixa Econômica Federal e de R$ 50 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). Ele mencio-

nou a ajuda de R$ 88 bilhões para
estados e municípios, anunciada no início da semana.
Segundo Guedes, se forem
somadas as medidas listadas, que
somam R$ 538 bilhões, mais as
ações a serem anunciadas em
breve, a ajuda chegará a R$ 700
bilhões nos próximos três meses. O ministro não especificou
o quanto desse total corresponde a recursos novos, decorrente
de aumento de gastos públicos,
e o quanto decorre de antecipação de benefícios ou do adiamento de pagamento de tributos,
mas disse que o dinheiro ajudará o Brasil a enfrentar o que chamou de “primeira onda”, caracterizada pela pressão sobre o sistema de saúde.
“Nos próximos, três, quatro
meses, esses R$ 700 bilhões
vão entrar na economia brasileira
para nos proteger contra esse
choque da saúde que está se abatendo sobre o povo brasileiro”,
destacou.
Proteção do emprego
Numa primeira versão do vídeo, o ministro tinha explicado
como funcionaria a complementação de salário proposta pelo
governo para evitar demissões
em massa. Inicialmente, o ministro tinha informado que a
empresa pagaria 50% do salário
do trabalhador, com o governo
completando 25%. Para setores
mais afetados, cujas receitas tendam a cair a zero durante o estado de calamidade pública, o governo aumentaria a complementação para 33%. Em nenhum dos
casos, o trabalhador afastado
temporariamente continuaria a
receber 100% do salário.

Posteriormente, o ministério subiu uma nova versão do vídeo, sem as explicações de Guedes sobre a suspensão do contrato de trabalho. A assessoria do
Ministério da Economia explicou que a proposta foi atualizada para aumentar a renda do trabalhador dispensado temporariamente.
Segundo a assessoria da pasta, o patrão de empresas que tiverem de interromper ou reduzir as atividades cortará parte do
salário do trabalhador, com o governo complementando um percentual do seguro-desemprego a
que a pessoa teria direito equivalente ao percentual de corte sofrido. Dessa forma, caso o empresário corte o salário em 50%,
o governo entraria com 50% do
seguro-desemprego. Se o empresário cortar 25% do pagamento,
o governo complementa 25%.
Produção
Além do choque sobre o sistema de saúde, Guedes citou
uma segunda ameaça sobre a
economia brasileira: o colapso
do abastecimento provocado por
eventuais interrupções de atividades essenciais. O ministro disse que o isolamento social é necessário para enfrentar a pandemia, mas advertiu que a população pode encontrar dificuldades
em gastar a ajuda recebida caso
a atividade econômica esteja
desorganizada.
“Se nós não nos lembrarmos
de que temos que continuar resistindo com a nossa produção
econômica também, nós vamos
ter aquele fenômeno onde todo
mundo está com os recursos, mas
as prateleiras estão vazias porque

nós deixamos a organização da
economia brasileira entrar em
colapso. Então, o alerta do presidente é o seguinte. Sim, vamos
cuidar da saúde, mas não podemos esquecer que, ali na frente,
nós temos o desafio de continuar produzindo”, declarou.
Entre as atividades consideradas essenciais pelo ministro
estão a saúde, a produção rural e
o transporte de cargas, principalmente por caminhoneiros. Ele
encerrou o discurso com uma
mensagem positiva e se disse
confiante de que o Brasil se unirá
para superar tanto a pandemia do
novo coronavírus como os impactos econômicos provocados
pela crise.
“O presidente da República,
o Congresso brasileiro, o povo
brasileiro, os empresários brasileiros que não vão deixar a produção ser desorganizada, os caminhoneiros que vão fazer o
transporte, os produtores rurais
que vão garantir o abastecimento. É o Brasil acima de tudo e o
Brasil vai atravessar as duas ondas. Nós vamos furar as duas
ondas e vamos sair mais fortes
e unidos do lado de lá”, concluiu
Guedes.
O ministro gravou o vídeo de
sua residência, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Desde o
dia 20, Guedes despacha de casa,
em trabalho remoto. Ele promove reuniões com o presidente
Bolsonaro, com representantes
do setor privado e com membros
de sua equipe por meio de videoconferências. Ontem, o ministro
informou que seu teste para o coronavírus deu negativo e que está
em quarentena por precaução.
(Agência Brasil)

Bolsas europeias caem, mas têm
melhor semana desde 2011
As ações europeias fecharam
no vermelho na sexta-feira (27),
depois que parlamentares da
União Europeia não concordaram sobre um pacote de apoio
contra o coronavírus, enquanto
o primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, anunciou que
está infectado.
O índice pan-europeu Stoxx
600 começou o dia em queda de

2% e fechou em baixa de 3,3%
após o anúncio do teste de Boris Johnson. O declínio se seguiu
a três dias de ganhos. Apesar da
queda desta sessão, o Stoxx 600
marcou sua melhor semana desde 2011.
Com a maior parte da Europa sob quarentena devido ao vírus, uma recessão parece iminente. Na quinta-feira, parlamen-

tares da União Europeia prorrogaram em duas semanas o prazo
para chegarem a um acordo
abrangente sobre um pacote de
resgate econômico, devido a
uma disputa entre os países do
sul da Europa, em dificuldades,
e os do norte, fiscalmente conservadores.
“Talvez o teste positivo de
Boris tenha contribuído para a

venda, embora isso fosse acontecer de qualquer maneira”,
disse Andrea Cicione, chefe
de estratégia da TS Lombard.
“O ponto principal é que a recuperação desta crise será
muito mais lenta do que o consenso espera. E será ainda
mais contida pelo alto nível de
desemprego e falta de investimento.” (Agência Brasil)

Dólar comercial volta a ser
vendido acima de R$ 5,10
Depois de três dias de alívio
nos pregões globais, o mercado
financeiro voltou a ter um dia de
nervosismo. A bolsa de valores
caiu e voltou a se aproximar dos
70 mil pontos. O dólar, que na
quinta-feira (26) tinha fechado

abaixo de R$ 5, subiu e voltou a
ser vendido acima de R$ 5,10.
O índice Ibovespa, da B3, a
Bolsa de Valores brasileira, fechou a sexta-feira (27) aos
73.429 pontos, com queda de
5,51%. O índice operou em bai-

xa durante todo o dia, seguindo o
O dólar comercial encerrou
o dia vendido a R$ 5,107, com
alta de R$ 0,111 (+2,22%). Por
volta das 16h30, a cotação estava em R$ 5,05, mas subiu nos
minutos finais de negociação. A

divisa acumula alta de 27,2% em
2020. Diferentemente dos últimos dias, o Banco Central (BC)
voltou a intervir no mercado. A
autoridade monetária vendeu
US$ 1,02 bilhão das reservas internacionais, em dois leilões.

Aviões voltam a atender a capitais
e outras 19 cidades brasileiras
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informou na
sexta-feira, (27), em Brasília,
que as companhias Gol, Azul e
Latam vão garantir voos para as
capitais dos 26 estados e o Distrito Federal, além de outras 19
cidades do país. Os voos terão
início neste sábado, (28) e estão previstos até o fim de abril.
A agência disse, ainda, que
recebeu das empresas os últimos ajustes no redimensiona-

mento da malha aérea brasileira, em razão da pandemia do
novo coronavírus.
O planejamento teve início
na última segunda-feira (23),
quando as empresas se reuniram
com representantes da Anac, do
Ministério de Infraestrutura e do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para detalhar o funcionamento da malha, para que nenhum estado ficasse sem pelo menos uma li-

gação aérea.
“Com a redução drástica de
voos em março, em decorrência
da pandemia do coronavírus, havia o risco de uma paralisação
total do serviço. A malha emergencial é 91,61% menor do que
a originalmente prevista pelas
empresas para o período. Considerando a programação da Gol,
Azul e Latam, a queda é de
56,06% das localidades atendidas, passando de 106 para 46. O

número de voos semanais passou de 14.781 para 1.241”, informou a Anac.
Segundo a agência reguladora, os voos, com frequências semanais, serão distribuídos assim:
723 voos no Sudeste, 153 na região Nordeste, 155 voos no Sul,
135 no Centro-oeste e 75 voos
para a região Norte. Desse total,
483 voos serão operados pela
Latam, 405 voos pela Azul e 353
voos pela Gol. (Agência Brasil)

Nível de ocupação cresce 2,6%
no estado de São Paulo em 2019
Estudo da Fundação Seade
(Sistema Estadual de Análise de
Dados) mostra que, no estado de
São Paulo, o nível de ocupação
cresceu 2,6% em 2019, resultado melhor que o observado
para o Brasil: 2%. Os destaques
foram o interior, com aumento
de 3,7%, e a capital com crescimento de 3%.
Diferentemente de 2017 e
2018, em que cresceram apenas
os ocupados sem contribuição à

Previdência, em 2019, no estado de São Paulo, observou-se o
mesmo aumento para os ocupados com e sem contribuição
(2,6%). Já para Brasil, houve
maior aumento para os não contribuintes (3,6%) do que para os
contribuintes (1,1%).
Como decorrência do aumento da ocupação, verificou-se
pequena redução da taxa de desocupação no estado de São
Paulo e nas três regiões consi-

deradas. No entanto, apenas a
taxa de desocupação no interior
do estado (11,3%) é menor que
a registrada para o Brasil
(11,9%). A taxa na região metropolitana de São Paulo (13,7%)
é mais elevada.
A subutilização da mão de
obra também mostrou declínio.
No estado de São Paulo essa
taxa correspondia a 20,5%, menor que a do Brasil: 24,2%.
O rendimento médio real

habitual do trabalho pouco variou em 2019, mantendo-se no
patamar do ano anterior. São Paulo manteve média superior (R$
2.962) à do Brasil (R$ 2.330), o
que mostra que o aumento do nível de ocupação foi o responsável por elevar a massa de rendimento real habitual no estado
(1,6%). Essa elevação foi mais
intensa no interior (3,3%) do que
na região metropolitana de São
Paulo (0,4%). (Agência Brasil)
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Câmara dos EUA aprova
pacote de US$ 2,2 tri contra
coronavírus
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou na sextafeira (27) um pacote de ajuda de US$ 2,2 trilhões - o maior da história
norte-americana - para ajudar indivíduos e empresas a lidar com a
crise econômica causada pelo surto de coronavírus e fornecer aos
hospitais com necessidade urgente de suprimentos médicos.
O enorme projeto de lei - também aprovado pelo Senado, de
maioria republicana, na noite de quarta-feira (25) - agora vai para
a sanção do presidente republicano Donald Trump.
Democratas e republicanos na Câmara, liderada pelos democratas, aprovaram o pacote por voto em áudio, revertendo um
desafio processual do representante republicano Thomas Massie, que havia tentado forçar uma votação formal e gravada.
Massie, um republicano independente que desafia repetidamente líderes do partido, disse no Twitter que achava que o projeto continha muitos gastos estranhos e dava muito poder ao Federal Reserve. Ele não falou no plenário da Câmara durante o
debate de três horas.
Trump disse no Twitter que Massie deveria ser expulso do
Partido Republicano. “Ele só quer publicidade. Ele não pode
impedir, apenas adiar”, escreveu ele.
Outra autoridade afirmou que Massie estava colocando em
risco a saúde dos parlamentares.
Pelo menos três membros do Congresso testaram positivo
para o coronavírus e mais de duas dúzias fizeram uma autoquarentena para limitar sua propagação.
O pacote de resgate - a maior medida de alívio fiscal já aprovada pelo Congresso - vai acelerar os pagamentos diretos aos
norte-americanos dentro de três semanas se Trump sancioná-lo.
A medida de 2,2 trilhões de dólares inclui 500 bilhões de
dólares para ajudar indústrias afetadas e 290 bilhões de dólares
para pagamentos de até 3 mil dólares a milhões de famílias.
Também fornecerá 350 bilhões de dólares em empréstimos
a pequenas empresas, 250 bilhões de dólares para aumento do
auxílio-desemprego e pelo menos 100 bilhões de dólares para
hospitais e sistemas relacionados à saúde. (Agência Brasil)

Argentina decreta
fechamento total de
fronteiras até o fim do mês
O governo argentino publicou decreto que determina o fechamento de todas as fronteiras (terrestres, aéreas e marítimas)
a partir de 0h de sexta-feira, (27). Apenas poderão entrar no país,
até o final do dia deste sábado, (28), os argentinos que estão em
trânsito e já haviam passado pelos trâmites de migrações nos
aeroportos, no momento do decreto. A medida é para evitar a
propagação do novo coronavírus. A Argentina tem 589 casos confirmados da doença e 13 mortes.
O Decreto de Necessidade e Urgência, publicado no Diário
Oficial do país, amplia os alcances de decisão tomada na sextafeira passada (13), que restringia a entrada de estrangeiros não
residentes no país. A nova medida é válida para todos os argentinos, residentes ou não, e estrangeiros.
O decreto estabelece que “até 31 de março, inclusive, (todos) devem abster-se de comparecer aos locais de trabalho e
não podem circular nas ruas, estradas e espaços públicos. Somente poderão fazer saídas mínimas e essenciais para adquirir
suprimentos de limpeza, medicamentos e alimentos. Durante o
período do isolamento, eventos culturais, recreativos, esportivos, religiosos ou qualquer outro tipo de evento que envolva a
participação de pessoas não podem ser realizados. Também está
suspensa a abertura de lojas, shopping centers, estabelecimentos de atacado e varejo e qualquer outro local que exija a presença de pessoas”.
O ministro de Defesa, Agustín Rossi, disse que há exceções,
como o transporte e distribuição de alimentos, medicamentos e
itens de higiene.
Segundo o ministro, apesar do fechamento dos aeroportos
ter diminuído a entrada de pessoas no país, havia um tráfico intenso nas fronteiras terrestres e nos portos. Os voos foram suspensos no dia 16 deste mês.
Outras exceções, que poderão entrar e sair do país, são as
pessoas envolvidas no transporte de mercadorias, por meios aéreos, terrestres, marítimos e fluviais.
Também poderão circular os profissionais envolvidos em atividades essenciais, como os profissionais da saúde, forças de
segurança, Forças Armadas, bombeiros, serviços meteorológicos. São exceções também as autoridades nacionais, como senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, etc; trabalhadores da Justiça, pessoal diplomático estrangeiro creditado junto ao governo argentino e profissionais de serviços funerários.
Poderão circular os profissionais de empresas de serviços
básicos, como água, luz e esgoto, além dos trabalhadores de supermercados, indústrias de alimentos e itens essenciais, da imprensa, de obras públicas e de limpeza urbana.
Em um outro decreto, presidente Alberto Fernández, anunciou um bônus salarial de 5000 pesos argentinos (cerca de
400 reais) nos meses de abril, maio, junho e julho, para os
profissionais da saúde envolvidos no atendimento dos casos
de coronavírus.
O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou também o cancelamento de voos de repatriação pagos pelo Estado.
Estima-se que haja entre 10 mil a 15 mil argentinos no exterior.
O governo afirma que trabalhará para repatriar essas pessoas,
respeitando certas prioridades. Primeiro serão atendidos aqueles que têm riscos à saúde ou mulheres grávidas.
A Agência Nacional de Aviação Civil argentina autorizará somente voos “excepcionais” e “humanitários”. A situação dos argentinos será avaliada país a país e, se necessário, será implementado um voo excepcional para repatriar os cidadãos. (Agência Brasil)
Hidrovias do Brasil S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 12.648.327/0001-53 - NIRE 35.300.383.982
Fato Relevante
A Hidrovias do Brasil S.A. (“Companhia”), sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, Pinheiros, em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02 e no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em razão da deterioração da atual conjuntura de
mercado, decidiu-se pelo adiamento da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de sua emissão
(“Oferta”), cujo pedido de registro foi protocolado nesta D. CVM em 20 de fevereiro de 2020. A Oferta foi aprovada em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de fevereiro de 2020, conjuntamente com a submissão do
pedido de adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”). A Companhia manterá o mercado atualizado a respeito dos desenvolvimentos relacionados à Oferta. Este fato
relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser considerado como um
anúncio de oferta das ações. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. São Paulo, 17 de março de 2020.
André Kinjo Kubota - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
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Concessionária de Rodovias Galvão BR-153 SPE S.A.
CNPJ/MF nº 20.541.127/0001-25
Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
Ativo
Nota Explicativa
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
Nota Explicativa
2019
2018
Circulante
Circulante
Contas a Receber e Outros Recebíveis
7
2.736
1.730
Fornecedores
11
53.388
52.729
Adiantamentos a fornecedores
8
3
3
Obrigações Trabalhistas
43
43
Total do ativo circulante
2.739
1.733
Obrigações fiscais
2
156
Não circulante
Outras Contas a Pagar
13
18.774
16.903
Imobilizado
9
16
23
Adiantemento Clientes
18
Intangível
10
155.026
155.769 Total do passivo circulante
72.207
69.849
Total do ativo não circulante
155.042
155.792 Não circulante
Partes Relacionadas
12
22.981
23.711
Provisões para contingências
14
20.420
20.307
Total do passivo não circulante
43.401
44.018
Patrimônio líquido
Capital Subscrito
15
221.000 221.000
Capital a Integralizar
(66.000) (66.000)
Prejuizo Acumulado
(112.827) (111.342)
Total do patrimônio líquido
42.173
43.658
Total do ativo
157.781
157.525 Total do passivo e patrimônio líquido
157.781 157.525
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
Em milhares de reais
Capital
Operações continuadas
Nota Explicativa
2019
2018
Capital A intePrejuízos
Receita Operacional Líquida
16
2.750
1.428
Subscrito gralizar Acumulados
Total
Custo dos Serviços Prestados
(14)
(957)
(14)
(957) Em 31 de dezembro de 2017 221.000 (66.000)
(99.811) 55.189
Lucro / Prejuízo Bruto
2.736
472
Prejuízo do exercício
(11.531) (11.531)
Receitas (Despesas) Operacionais
Em 31 de dezembro de 2018 221.000 (66.000)
(111.342) 43.658
Despesas / Receitas Administrativas
17
(4.056)
(7.012) Prejuízo do exercício
(1.485) (1.485)
Outras Receitas Operacionais
(131)
(5.011) Em 31 de dezembro de 2019 221.000 (66.000)
(112.827) 42.173
Prejuízo Antes das Receitas e
Demonstrações dos resultados abrangentes
Despesas Financeiras
(1.451) (11.551)
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
Receitas Financeiras
18
7
21
2019
2018
Despesas Financeiras
18
(41)
- Parcela dos Outros Resultados Abrangentes de
Receitas e Despesas Financeiras Líquidas
(34)
21
Empresas Investidas Reconhecidas por Meio do
Prejuízo do Exercício
(1.485) (11.531) Método de Equivalência Patrimonial
Prejuízo do exercício
(1.485) (11.531)
“As Demonstrações Financeiras na íntegra e Parecer dos Auditores
Outros Resultados Abrangentes
Independentes da Approach Auditores Independentes S/S, sem
Prejuízo do exercício
(1.485) (11.531)
ressalvas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.”

Demonstrações do fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Resultado do Exercício
(1.485) (11.531)
Resultado na venda de imobilizado e intangível
571 (3.406)
Provisão para Contingências
113
4.854
Depreciação e Amortização
179
770
(622) (9.313)
Aumento (Redução) dos ativos operacionais
Clientes
(1.006) (1.650)
Estoque
252
Outros Créditos
133
(1.006) (1.265)
Aumento (Redução) dos passivos operacionais
Fornecedores
659
(652)
Obrigações Trabalhistas
(10)
Obrigações Fiscais
(154)
126
Adiantamento a Clientes
(18)
Provisão para Contingências
- 15.453
Outras Contas a Pagar
1.871 (15.470)
2.358
(553)
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais 730 (11.131)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado
138
Intangível
- 8.850
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 730 (2.143)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes Relacionadas
(730) 2.143
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (730) 2.143
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa
Composição da Diretoria
Diretor Presidente
Paulo Tessari Coutinho

Diretor de Operações
Eduardo de Queiroz Galvão
Contador
Claudio Berloffa Junior - CRC/SP nº 1SP216.997/O-8

CEOS Administradora de Bens S/A
CNPJ nº 23.698.040/0001-54
Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
Ativo
Nota Explicativa
2019
2018 Passivo
Nota Explicativa
2019
2018
Não circulante
Não circulante
Clientes
8 2.199.261 2.199.261
Notas promissórias a pagar
10
438.120 426.240
Aditantamentos a terceiros
42.311
42.311
Obrigações Fiscais
225.055 225.055
Contas a receber e outros recebiveis
9
513.977
638.478
Debêntures
11 1.409.597 1.480.904
Total do ativo não circulante
2.755.549 2.880.050
Imposto de Renda e Contribuição
Social diferidos
304.955 304.955
Adiantamentos de clientes
508.694 508.694
Total do passivo não circulante
2.886.421 2.945.848
Patrimônio líquido
Capital integralizado
12
39.393
39.393
Prejuízo do exercício
(170.265) (105.191)
Total do patrimônio líquido a descoberto
(130.872) (65.798)
Total do passivo e patrimônio líquido a
Total do ativo
2.755.549 2.880.050
descoberto
2.755.549 2.880.050
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1 Contexto Operacional: A CEOS é uma sociedade anônima, constituída posto de renda e contribuição social diferido é reconhecido em relação aos
no dia 22 de outubro de 2015, com sede localizada na Rua Gomes de Car- prejuízos fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não
valho, nº 1510, 1º andar, conjunto 192, sala 34, Vila Olímpia, CEP 04547- utilizadas na extensão em que seja provável que lucros futuros sujeitos à
005, São Paulo. A Companhia tem por objeto social (a) a prestação de ser- tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de
viços de administração de contas a receber e a pagar; (b) a cobrança de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data
recebíveis e a liquidação de passivos, em seu nome ou de terceiros; (c) a de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja
participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, bem como mais provável. O imposto diferido é mensurado com base nas alíquotas
em consórcios e associações; e (d) dar cumprimento às obrigações previs- que se espera aplicar às diferenças temporárias quando estas forem revertas no plano de recuperação judicial da Galvão Engenharia S.A. – em Re- tidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas ou substantivacuperação Judicial e da Galvão Participações S.A. – em Recuperação Ju- mente decretadas até a data do balanço. A mensuração do imposto diferido
dicial (em conjunto denominadas “Recuperandas”), homologado pelo Juízo reflete as consequências tributárias que seguiriam a maneira sob a qual a
da 7ª Vara Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro, processo Companhia espera recuperar ou liquidar o valor contábil de seus ativos e
nº 0093715-69.2015.8.19.0001, a ela designadas, tais como, mas não se passivos. O imposto diferido ativo e passivo são compensados somente se
limitando, (i) a assunção dos débitos concursais da Galvão Participações alguns critérios forem atendidos. a) Empréstimos e recebíveis: Esses atiS.A – em Recuperação Judicial e a consolidação dos débitos concursais vos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer
da Galvão Engenharia S.A. – em Recuperação Judicial; e (ii) a emissão, a custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os emprésadministração e a amortização de debêntures e notas promissórias para timos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado utilizando o método
alocação dos credores concursais das Recuperandas. 2 Cisão: A CEOS dos juros efetivos. Caixa e equivalentes de caixa: Nas demonstrações de
foi constituída com respaldo na Cláusula 3.6 do Plano de Recuperação Ju- fluxo de caixa, caixa e equivalentes de caixa incluem saldos negativos de
dicial das Recuperandas, aprovado em Assembleia Geral de credores e contas garantidas que são exigíveis imediatamente e são parte integrante
homologado pelo Juízo Recuperacional em 14 de setembro de 2015. O da gestão de caixa da Companhia. b) Instrumentos Financeiros: O Grucapital social da CEOS foi formado por (i) ativos da Galvão Engenharia po classifica ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias:
S.A. – em Recuperação Judicial relacionados no Plano de Recuperação ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e
Judicial, especialmente em sua Cláusula 3.5, igualmente por meio da cisão empréstimos e recebíveis. O Grupo classifica passivos financeiros não dedescrita no item (i) acima (ii) passivos concursais da Galvão Engenharia rivativos na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e passivos
S.A. – em Recuperação Judicial, vertidos à CEOS por meio da cisão parci- financeiros não derivativos – reconhecimento e desreconhecimento:
al da Galvão Engenharia S.A. – em Recuperação Judicial, de acordo com o O Grupo reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida
Balanço Patrimonial da cindida, datado de 31 de outubro de 2015 inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e
(iii) ativos da Galvão Participações S.A. – em Recuperação Judicial relaci- passivos financeiros são reconhecidos na data da negociação. O Grupo
onados no Plano de Recuperação Judicial, especialmente sua Cláusula desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos
3.5, igualmente por meio do instrumento de assunção de dívida citado no de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos ao receitem (iii) acima. e (iv) passivos concursais da Galvão Participações S.A. – bimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma
em Recuperação Judicial, vertidos à CEOS por meio do “Instrumento Parti- transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da
cular de Assunção de Dívidas, Cessão de Créditos e Outras Avenças” cele- titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que
brado em 30 de novembro de 2015; 3 Base de Preparação: a) Declara- seja criada ou retida pelo Grupo em tais ativos financeiros transferidos, é
ção de conformidade (com relação às normas do CPC): As demonstra- reconhecida como um ativo ou passivo separado. O Grupo desreconhece
ções financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelaadotadas no Brasil (BR GAAP) que seguem os pronunciamentos emitidos da ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das de- valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quanmonstrações financeiras da Companhia foi autorizada pela Administração do, o Grupo tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenem 13 de fevereiro de 2020. 4 Moeda Funcional e Moeda de Apresenta- ção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
ção: Estas informações anuais são apresentadas em Real, que é a moeda passivo simultaneamente. (ii) Ativos financeiros não derivativos –
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas mensuração: Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por
em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado como mensurado
indicado de outra forma. 5 Uso de Estimativas e Julgamentos: Na prepa- pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido
ração destas demonstrações financeiras a Administração utilizou julga- para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas mento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado concontábeis da Companhia e os valores reportados de ativos, passivos, re- forme incorridos. Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio
ceitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. do resultado são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões desses ativos, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Mensuração do va- no resultado do exercício. Ativos financeiros designados como pelo valor
lor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia justo por meio do resultado compreendem aplicações financeiras
requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos finan- registradas em caixa e equivalentes de caixa. Empréstimos e recebíveis:
ceiros e não financeiros. A Companhia estabeleceu uma estrutura de con- Esses ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de
trole relacionada à mensuração dos valores justos. Isso inclui uma equipe quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial,
de avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar todas as os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado utilizando
mensurações significativas de valor justo. A Companhia revisa regular- o método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução
mente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se a ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equiinformação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de valentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis. Caixa e equivapreços, é utilizada para mensurar os valores justos, então a equipe de ava- lentes de caixa: Nas demonstrações de fluxo de caixa, caixa e equivalenliação analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão tes de caixa incluem saldos negativos de contas garantidas que são
de que tais avaliações atendem os requisitos do CPC, incluindo o nível na exigíveis imediatamente e são parte integrante da gestão de caixa do Gruhierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas. po. (i) Passivos financeiros não derivativos – mensuração: Passivos
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo
dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos deduzido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecisão classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas in- mento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo
formações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma: amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O Grupo possui os se• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e guintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, financiamentos
passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos e debêntures, fornecedores e outras contas a pagar. a) Capital social:
no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (pre- Ações ordinárias: Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de
ços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, deduzidos
ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado de quaisquer efeitos tributários.
2019
2018
(inputs não observáveis). A Companhia reconhece as transferências entre 8 Clientes
2.199.261 2.199.261
níveis da hierarquia do valor justo no final do período das demonstrações Clientes Publico/Misto
2.199.261 2.199.261
financeiras em que ocorreram as mudanças. 6 Base de Mensuração: As
demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas com base no Refere-se a contas a receber com a Petrobrás S.A que foi cindido para a
custo histórico. 7 Principais Políticas Contábeis: As políticas contábeis Companhia, garantindo o saldo a pagar aos credores concursais das
descritas abaixo em detalhes têm sido aplicadas de maneira consistente a Recuperandas.
2019
2018
todos os períodos apresentados nestas informações anuais. a) Imposto 9 Contas a Receber
638.478
de renda e contribuição social: (i) Imposto diferido: O imposto diferido Galvão Participações S.A - Em recuperação judicial 513.977
513.977
638.478
é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores
contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os Refere-se a saldo com a controladora pela assunção de dívida junto com
correspondentes valores usados para fins de tributação. Um ativo de im- instituições financeiras.
Composição da Diretoria:

Diretor - Eduardo de Queiroz Galvão

Diretor - Edison Martins

Demonstrações do resultado em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais
Despesas operacionais
2019
2018
Administrativas e gerais
(2.313) (8.682)
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas
(2.313) (8.682)
Despesas financeiras
(62.761) (68.710)
Resultado financeiro líquido
(62.761) (68.710)
Resultado antes dos impostos
(65.074) (77.392)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
26.314
Prejuízo do Exercício
(65.074) (51.078)
Demonstrações dos resultados abrangentes em 31 de dezembro de
2019 e 2018 - Em milhares de reais
2019
2018
Parcela dos Outros Resultados Abragentes de
Empresas Investidas Reconhecidas por Meio do
Método de Equivalência Patrominial
Prejuízo do exercício
(65.074) (51.078)
Outros Resultados Abragentes
Prejuízo do exercício
(65.074) (51.078)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em
31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
Nota Capital
Prejuízos
Explicativa Social Acumulados
Total
Em 01 de janeiro de 2018
2 39.393
(54.113) (14.720)
Prejuízo do exercício
(51.078) (51.078)
Em 31 de dezembro de 2018
39.393
(105.191) (65.798)
Prejuízo do exercício
(65.074) (65.074)
Em 31 de dezembro de 2019
39.393
(170.265) (130.872)
Demonstrações do fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Resultado do exercício
(65.074) (51.078)
Impostos de renda e contribuição social diferidos
- (26.314)
(65.074) (77.392)
Aumento (Diminuição) em ativos operacionais
Contas a receber e outros recebíveis
124.501
669
Aumento (Diminuição) em passivos operacionais
Fornecedores e outras contas a pagar
11.880
23.240
Provisao Juros s/empréstimos e financiamentos
(71.307) 53.485
Obrigações fiscais
(2)
Caixa líquido das atividades operacionais
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
Variação das contas caixa/bancos e equivalentes
de caixa
10 Notas Promissórias a Pagar
2019
2018
Notas Promissórias a Pagar
438.120
426.240
438.120
426.240
Refere-se a saldo de Notas Promissórias emitidas em atendimento ao plano de recuperação judicial, transferidas no exercício de 2016 da conta de
Fornecedores.
11 Debêntures
Modalidade Encargos financeiros incidentes
2019
2018
Debêntures
IPCA 1.409.597 1.480.904
1.409.597 1.480.904
Circulante
Não Circulante
1.409.597 1.480.904
Em cumprimento às disposições contidas no plano de recuperação judicial
da Galvão Engenharia S.A. – em recuperação judicial e Galvão Participações S.A. – em recuperação judicial (em conjunto “Recuperandas”), a
CEOS, em 03/06/2016, concluiu o processo de emissão de Debêntures, as
quais foram subscritas e integralizadas pelos credores financeiros arrolados no processo de Recuperação Judicial em quitação aos créditos
concursais por eles detidos, conforme previsto na cláusula 9.2 do Plano de
Recuperação Judicial, transferidas no exercício de 2016 da conta de Fornecedores.
12 Capital Social
Participação %
Ações Capital Integralizado
Galvão Participações S/A.
99,997%
39.392
39.392
MFE Participações Ltda
0,003%
1
1
100%
39.393
39.393
13 Instrumentos Financeiros: A entidade não contrata operações envolvendo derivativos ou qualquer outro risco ativo com fins de especulação.
Em 31 de dezembro 2019 a entidade não possui qualquer operação com
derivativos. 13.1 Riscos de mercado: Por meio de suas atividades, a Companhia fica exposta principalmente a riscos financeiros decorrentes de mudanças nas taxas de juros. 13.2 Gestão de capital: A gestão de capital tem
por objetivo suportar a estratégia de crescimento da Companhia, levando
em consideração o interesse dos quotistas e de outras partes interessadas. As fontes de capital utilizadas nas operações são escolhidas com
base numa série de fatores, entre eles custo do financiamento, prazos de
carência e de pagamento e de nível de alavancagem financeira. A Companhia busca minimizar o custo do seu capital, e para atingir tal objetivo poderá, entre outras medidas, aumentar ou reduzir o montante de empréstimos e outras obrigações, alterar a sua política indicativa de pagamento de
dividendos, devolver o capital aos quotistas, emitir novas quotas ou vender
ativos. 13.3 Estimativas do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das
contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor
contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos, considerando os prazos de realização e liquidação desses saldos. O
valor justo dos passivos financeiros para fins de divulgação é estimado
mediante o desconto dos fluxos de caixa contratual futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que é disponível para a Companhia para instrumentos financeiros similares. 14 Outras Informações: Os registros
contábeis, fiscais e trabalhistas e suas respectivas declarações, quando
exigidas, estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais por períodos e prazos variáveis em relação às respectivas datas de pagamento ou
de entrega das declarações. 15 Eventos Subsequentes: A administração
considerou todos os fatos e eventos que ocorreram entre a data das demonstrações e a data da sua autorização para conclusão.

Brasil tem 92 mortes
e 3,4 mil casos
confirmados
Em nova atualização do Ministério da Saúde, o número de
mortes chegou a 92, contra 77 registradas na quinta-feira (26).
O resultado significa um aumento de 18% em relação a ontem.
Em comparação com o início da semana, quando eram 25 óbitos,
o número multiplicou por 3,68 vezes.
A taxa de letalidade chegou ao máximo da semana, ficando
em 2,7%.
O total de casos confirmados saiu de 2.915 para 3.417 na
sexta-feira (27). O resultado marcou um aumento de 80% nos
casos em relação ao início da semana, quando foram
contabilizadas 1.891 pessoas infectadas.
O número de casos novos foi de 502, atingindo o número
mais alto da série histórica. Ontem, o acréscimo foi de 482. Nos
dias anteriores, o aumento havia sido menor, ficando na casa
entre 232 e 345 casos.
São Paulo acumula 1.233 casos. O estado, epicentro da epidemia no país, é seguido por Rio de Janeiro (493), Ceará (282),
Distrito Federal (230), Rio Grande do Sul (195) e Minas Gerais
(189).
Também registram casos Santa Catarina (149), Paraná (119),
Bahia (115), Amazonas (89), Pernambuco (56), Goiás (49), Espírito Santo (47), Rio Grande do Norte (28), Mato Grosso do Sul
(28), Acre (25), Sergipe (16), Maranhão (13), Pará (13), Alagoas
(11), Mato Grosso (11), Roraima (10), Paraíba (nove), Piauí (nove),
Tocantins (oito), Rondônia (seis) e Amapá (dois).
Auxílio para pequenas e médias empresas
O governo anunciou na sexta-feira (27) uma linha de crédito
emergencial para ajudar pequenas e médias empresas a quitar a
folha de pagamentos. O setor está entre os mais afetados pela
crise gerada pela pandemia de covid-19. A estimativa é de liberação de R$ 40 bilhões.
A medida deve beneficiar 1,4 milhão de empresas, atingindo
12,2 milhões de trabalhadores. O crédito será destinado a empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil a R$ 10 milhões
e vai financiar dois meses da folha de pagamento, com volume
de R$ 20 bilhões por mês.
Aviões voltam a atender a capitais e 19 cidades brasileiras
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informou na
sexta-feira (27), em Brasília, que as companhias Gol, Azul e Latam vão garantir voos para as capitais dos 26 estados e o Distrito Federal, além de outras 19 cidades do país. Os voos terão
início amanhã (28) e estão previstos até o fim de abril.
Segundo a agência reguladora, os voos, com frequências
semanais, serão distribuídos assim: 723 voos no Sudeste, 153
na região Nordeste, 155 voos no Sul, 135 no Centro-oeste e 75
voos para a região Norte. Desse total, 483 voos serão operados
pela Latam, 405 voos pela Azul e 353 voos pela Gol.
Um mês de coronavírus no Brasil
Em mês, o país registrou 77 mortes e 2.915 casos confirmados da covid-19. Os óbitos ocorreram em São Paulo, Rio de
Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Amazonas.
Do total de mortos, 67,8% eram homens e 32,2%, mulheres.
No recorte por idade, 90% das vítimas eram idosos. A faixa com
maior número de óbitos até o momento foi a de 80 a 89 anos. Os
pacientes apresentavam outras comorbidades. A maioria (61%)
apresentava doenças cardíacas, diabetes (39%) e pneumopatia
(25,4%).
A avaliação da equipe do Ministério da Saúde é que o avanço do número de casos de coronavírus tem sido abaixo da expectativa, com evolução de 33% a cada dia.
A perspectiva para próximo mês é que a epidemia aumente
no Brasil, uma vez que o país está no início da curva de crescimento pela qual outras nações já estão passando, como Estados Unidos, Itália e Espanha.
Internet durante o isolamento
O Comitê Gestor da Internet lançou um guia com dicas para
manter um uso seguro da internet. Mensagens diversas, incluindo boatos com curas milagrosas ou novidades, podem ser
uma armadilha para implantar um vírus ou um código malicioso
no computador ou smartphone do usuário. Acesse aqui.
Um dos perigos são mensagens pedindo informações sobre
o usuário, como dados pessoais, financeiros e bancários. Também é o caso de aplicativos e sites que prometem fazer testes
online visando atestar se a pessoa está ou não infectada. (Agencia Brasil)

Contador: Claudio Berloffa Junior - CRC/SP nº 1SP216.997/O-8

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
Aos Administradores e Acionistas da CEOS Administradora de Bens S/ Patrimônio Líquido em 31 de outubro de 2015 para efeito de cisão parcial monstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria
A. São Paulo - São Paulo. Opinião com ressalva: Examinamos as de- entre a Galvão Engenharia S.A e CEOS Administradora de Bens S.A, Nos- das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança
monstrações contábeis da CEOS Administradora de Bens S/A. (“Compa- sa abordagem: Nossos procedimentos de auditoria basearam-se no Pla- razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estenhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de no de Recuperação Judicial e no Laudo de avaliação patrimonial para efei- jam livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado to de cisão. Observamos que os créditos transferidos para a Companhia de ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Seguranabrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para CEOS Administradora de Bens S.A. tratam-se de recebíveis oriundos da ça razoável é um alto nível de segurança, mas, não uma garantia de que a
o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas empresa Petrobrás S.A. com finalidade de garantir os pagamentos dos auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
explicativas incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nos- credores concursais. Principais assuntos de auditoria - Emissão públi- de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existensa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descrito no pará- ca de debêntures com esforços restritos: Em cumprimento às disposi- tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considegrafo base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima ções contidas no plano de recuperação judicial da Galvão Engenharia S.A. radas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenreferidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a – emrecuperação judicial e Galvão Participações S.A. – em recuperação ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
posição patrimonial e financeira da CEOS Administradora de Bens S/A. em judicial (em conjunto “Recuperandas”), a CEOS, em 03/06/2016, concluiu usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os fluxos de o processo de emissão de Debêntures, as quais foram subscritas e Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas integralizadas pelos credores financeiros arrolados no processo de Recu- internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantecontábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório finan- peração Judicial em quitação aos créditos concursais por eles detidos, mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificaceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board conforme previsto na cláusula 9.2 do Plano de Recuperação Judicial Nos- mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
(IASB). Base para Opinião com Ressalva: O montante de R$ 2.199.261 sa abordagem: Nossa abordagem de auditoria considerou entre outros contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
da rubrica Clientes refere-se a créditos de razoável realização por se tratar procedimentos: testes substantivos, entendimento e inspeção das cláusu- e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
de serviços efetivamente executados de acordo com as regras contratuais las inseridas no Programa de Recuperação Judicial, no Laudo de Avalia- como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundado Plano de Recuperação Judicial da Galvão Engenharia S/A – em recupe- ção Patrimonial para efeito de cisão e verificação de conformidade com o mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante reração judicial e Galvão Participações S/A – em recuperação judicial (em Instrumento Particular de Escritura da 1ª emissão púbica de debêntures sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
conjunto “Recuperandas”). Porém, devido a empresa estar cobrando judi- simples, não conversíveis em ações, em cinco séries, da espécie pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
cialmente estes créditos, pode gerar incerteza quanto ao recebimento de quirografária, com garantia real adicional, para distribuição pública omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento
sua totalidade. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas comesforços restritos de distribuição da CEOS Administradora de Bens dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procebrasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em S.A, considerando os dispositivos descritos na Instrução nº 476 da CVM – dimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o obconformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Res- Comissão de Valores Mobiliários que regulamenta a operação de valores jetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
ponsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. So- mobiliários. Também foi avaliada a lista de debenturistas credores e os do- instituição. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
mos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acor- cumentos descritos no Anexo da Instrução 476 da CVM. Consideramos razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
do com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis- que os procedimentos realizados pela administração e os divulgados nas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admisional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fe- Demonstrações Contábeis estão consistentes com as informações anali- nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
deral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti- sadas em nossa auditoria. Responsabilidade da administração sobre evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relacas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito- as demonstrações contábeis: A Administração da Companhia é respon- ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se conressalva. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de audi- contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nostoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrasignificativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos fo- International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles inter- ções contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
ram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênindividuais como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas de- demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemen- cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
monstrações contábeis individuais e, portanto, não expressamos uma opi- te se causada por fraude ou por erro. Na elaboração das demonstrações condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
nião separada sobre esses assuntos. Principais assuntos de auditoria - contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela adBase para opinião com ressalva: O montante de R$ 2.199.261 da rubrica a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun- ministração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
Clientes refere-se a créditos constituídos com respaldo na Cláusula 3.6 e tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
3.7 do Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas Galvão Enge- contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a ad- as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifinharia S.A. - em recuperação judicial e Galvão Participações S.A. - em re- ministração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou camos durante nossos trabalhos. Presidente Prudente, 13 de fevereiro de
cuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de credores e homolo- não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 2020. Approach Auditores Independentes S/S - CRC 2SP023119/O-0,
gado pelo Juízo Recuperacional em 14 de setembro de 2015, tornando-se operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles Leandro Antonio Marini Pires - Sócio - Diretor - Contador CRC
detentora de ativos estabelecidos conforme Laudo de avaliação do com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de- 1SP185232/O-3.

Covid-19: governo prorroga
vencimento de débitos com o Incra
O governo federal prorrogou o prazo de vencimento dos débitos
no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) como medida de enfrentamento aos efeitos da pandemia de
covid-19 no país. A prorrogação se estende à concessão de crédito de
instalação, títulos de domínio e parcelamentos administrativos vencidos a partir de 4 de fevereiro, quando começou a vigorar a emergência
em saúde.
O prazo será de até 60 dias, contados a partir do fim da emergência,
data que será definida pelo Ministério da Saúde. Também serão prorrogados pelo mesmo prazo os valores a receber de contratos, débitos
de convênios e multas.

São Paulo, 28, 29 e 30 de março de 2020

A Portaria nº 586/2020], do Ministério da Agricultura, foi publicada
na sexta-feira, (27) no Diário Oficial da União e também suspende os
prazos para apresentação de defesa, de recurso administrativo e de
manifestações em razão de notificações emitidas pelo instituto.
De acordo com o Incra, após o término da emergência em saúde,
os processos administrativos voltarão a correr automaticamente, pelo
período remanescente, contados a partir do primeiro dia útil.
A portaria determina também que os contratos de concessão de uso
- documentos provisórios de exploração da terra assinados pelos assentados com o Incra - vencidos durante a emergência em saúde, ficam
automaticamente revalidados pelo período de 180 dias. (Agência Brasil)

Guarulhos faz
triagem de pacientes
com covid-19 em
sistema drive thru
O Centro de Combate ao Coronavírus de Guarulhos (SP), um
hospital de campanha montado emergencialmente para atendimento de pessoas suspeitas de estarem infectadas com o novo
coronavírus, começou a funcionar na tarde de sexta-feira (27). Segundo a prefeitura da cidade, cem profissionais foram contratados
emergencialmente para prestar atendimento no local.
Na sexta-feira, teve início o funcionamento da parte de triagem:
tanto por drive thru, que faz o atendimento dos pacientes dentro
dos carros, quanto para pedestres. Na próxima semana, a parte mais
complexa do hospital, em que estarão os 71 leitos, tomógrafo e
ultrassom, deverá ser inaugurada.
Na sexta-feira, foi registrada uma grande movimentação de carros e de pacientes que se dirigiram a pé para o local para a triagem.
Segundo a prefeitura, somente se os sintomas indicarem a possibilidade de infecção de coronavírus, as pessoas serão encaminhadas
para os consultórios médicos do local para uma nova avaliação.
Dependendo da complexidade do caso, o paciente é encaminhado
para atendimento hospitalar.
Na triagem, o paciente será classificado por cores: a branca significa que está liberado para casa; a azul, que apresenta algum sintoma, mas não necessita de internação; a amarela, que ficará em
observação para a coleta de exames; e a vermelha, que deverá ser
encaminhado imediatamente para um leito de unidade de terapia
intensiva. No sistema drive thru serão atendidos seis carros simultaneamente.
“Esse hospital vai ser o grande diferencial. Ele é absolutamente
completo e vai tirar muitas pessoas dos pronto-atendimentos, seguindo o que queremos e precisamos, que é o isolamento social.
Lembrando que o isolamento é uma orientação da Organização
Mundial de Saúde [OMS]”, destacou o secretário de Saúde de
Guarulhos, José Mario Clemente.
Na primeira semana, o centro ficará disponível para receber qualquer pessoa que tiver suspeita de covid-19 no período de 7h às 19h.
No meio da próxima semana o centro funcionará 24 horas por dia, sete
dias por semana, com estrutura completa. (Agencia Brasil)
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São Paulo, 28, 29 e 30 de março de 2020

Jornal O DIA SP

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: A Administração
da Cabinda Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento às determinações legais, apresenta aos seus acionistas, para apreciação em Assembleia Geral Ordinária, o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, bem

31 de dezembro 30 de dezembro
de 2018
de 2019
15
24
30
28
62
60
107
112
8. Contingências: A Companhia não é parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista, cível ou tributária, que devessem
estar registrados ou divulgados nas demonstrações contábeis encerradas
em 31 de dezembro de 2019. 9. Imposto de renda e contribuição social:
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui prejuízos fiscais e base
negativa de contribuição social, passíveis de compensação com lucros tributáveis futuros nas condições estabelecidas pela legislação vigente, sem
prazo de prescrição, no montante de R$ 627. Em função das incertezas
quanto à realização dos créditos decorrentes do prejuízo fiscal e da base
negativa acima mencionados, a Companhia optou por não os registrar em
seu balanço patrimonial. 10. Gestão de riscos: (a) Política de gestão de
riscos: A Companhia possui uma política formal para gerenciamento de
riscos cujo controle e gestão é responsabilidade da diretoria financeira, que
se utiliza de instrumentos de controle através de sistemas adequados e de
profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão de riscos. Adicionalmente, não são permitidas operações com instrumentos financeiros
de caráter especulativo. (b) Risco de crédito: O risco de crédito é o risco
que surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento, de
terceiros, dos valores contratados. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía depósitos financeiros em instituição financeira nacional de
primeira linha cuja exposição a eventual risco de crédito é mínima. (c) Risco
de mercado acionário: A Companhia pode investir em participações de
companhias de capital aberto em bolsa de valores e, por isso, estará exposta à volatilidade deste mercado. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia
não possuía participações em empresas listadas em bolsa de valores. (d)
Risco de liquidez: É o risco da Companhia não cumprir com as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. (e) Risco de taxa de juros: O
caixa da Companhia pode ser investido em títulos, indexados a taxas de
juros, portanto variações nas taxas de mercado poderiam afetar o fluxo de
caixa da Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não possuía instrumentos financeiros que pudessem gerar essa exposição. 11. Outras informações: (a) Benefício pós-emprego: A Companhia não possui
benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para a Diretoria ou membros do Conselho de Administração. (b) Transações entre partes relacionadas: A Companhia não
realizou transações envolvendo partes relacionadas.
A Diretoria - Valdo Mandú Gomes - Contador - CRC 1SP218432/O-5

DECLARAÇÃO DO DIRETOR VICE-PRESIDENTE: Eu, Rubens Mario
Marques de Freitas, declaro que: 1. Baseado em meu conhecimento, no
planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes
DECLARAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES
COM INVESTIDORES: Eu, Danilo Gamboa, declaro que: 1. Baseado em
meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas disDECLARAÇÃO: Em atendimento ao disposto no artigo 25, § 1º, inciso VI,
da Instrução CVM nº 480 de 07 de dezembro de 2009, o Diretor
Vice-Presidente e o Diretor Superintendente/DRI da CABINDA

a posição patrimonial e financeira correspondente ao período apresentado.
São Paulo, 28 de março de 2020
Rubens Mario Marques de Freitas - Diretor Vice-Presidente
aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira correspondente ao
período apresentado. São Paulo, 28 de março de 2020
Danilo Gamboa - Diretor Superintendente e de Relações com Investidores
Danilo Gamboa
Diretor Superintendente/DRI
Rubens Mario Marques de Freitas - Diretor Vice-Presidente.
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Aos Acionistas e Administradores da Cabinda Participações S.A. - São
Paulo - SP. Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as
demonstrações contábeis da Cabinda Participações S.A. (“Companhia”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as
demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Cabinda Participações S.A.
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB). Base para opinião sobre as demonstrações contábeis:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Não
existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.
Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração
do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia
e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria
das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua for-

Ministro do STF
volta a negar
suspensão de MP do
contrato de trabalho

CNPJ/MF nº 04.030.182/0001-02
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Milhares de Reais)
como o Relatório do Auditor Independente. A Companhia foi constituída em to, ainda não há nenhum setor de interesse de participação por parte da serviços, que não o de auditoria externa, do seu auditor independente BDO
31 de julho de 2000, por meio de cisão parcial da Poconé Participações Companhia, cujos investimentos serão realizados à medida da concretiza- RCS Auditores Independentes.
São Paulo, 28 de março de 2020.
S.A., companhia aberta, e tem como objeto social a participação em outras ção das oportunidades em análise. Por fim, visando atender ao disposto na
sociedades. Sua principal fonte de resultado será o reconhecimento de ga- Instrução CVM 381/03, informamos que a Companhia não contratou duranDiretor de Relações com Investidores
nhos ou perdas em sociedades que futuramente vier a adquirir. No momen- te o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 qualquer prestação de

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
2019
2018
Receitas financeiras
2
4
(107)
(112)
Despesas gerais e administrativas (nota 7)
(105)
(108)
Prejuízo do exercício
Quantidade de ações (média ponderada)
7.104.000 7.104.000
Prejuízo
por
ação
de
operações
da
companhia
Total do ativo
(0,01484) (0,01516)
(expressos em R$ por ação)
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 2019 2018
20
25 Prejuízo do exercício
Contas a pagar (nota 5)
(105) (108)
Total do passivo
20
25 Resultado abrangente do exercício
(105) (108)
Patrimônio líquido (Nota 6): Capital social
886
886
das na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo.
Reserva de capital
582
482
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios
(1.393) (1.288) apresentados, salvo disposição em contrário. (b) Base de mensuração: As
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
75
80 demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico
Total do passivo e patrimônio líquido
95
105 com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo. (c)
Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
foram preparadas em real, que é a moeda funcional da Companhia, e são
Capital Reserva Prejuízos
apresentadas em milhares de real. Todas as informações financeiras divulsocial de capital acumulados Total gadas nas demonstrações contábeis apresentadas em milhares de real fo886
332
(1.180) 38 ram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de
Em 31 de dezembro de 2017
Integralização reserva de capital
–
150
– 150 outra forma. (d) Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações
Prejuízo do exercício
–
–
(108) (108) contábeis requer que a administração da Companhia use de julgamentos na
Em 31 de dezembro de 2018
886
482
(1.288) 80 determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeiIntegralização reserva de capital
–
100
– 100 tos a estimativas e premissas incluem provisão para redução ao valor recu–
–
(105) (105) perável de ativos, impostos diferidos ativos, provisão para contingências e
Prejuízo do exercício
886
582
(1.393) 75 mensuração de instrumentos financeiros. A liquidação das transações enEm 31 de dezembro de 2019
volvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estiNotas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis mados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determina1. Contexto operacional: A Cabinda Participações S.A. (“Companhia”) foi ção. A Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos
constituída em 31 de julho de 2000, fruto da cisão parcial da sociedade Po- anualmente. 3. Principais práticas contábeis: (a) Apuração do resultado
coné Participações S.A., tendo como objeto social a participação em outras O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência. (b)
sociedades, comerciais e civis, como sócia, acionista ou quotista, no País ou Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o
caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta
no exterior. A Companhia encontra-se em fase pré-operacional e desde a
liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos, e com risco
sua constituição não gerou receitas decorrentes de sua atividade. Em 1º de
insignificante de mudança de valor. (c) Demais passivos circulantes e não
junho de 2012, todas as ações da Cabinda (1.333 ações ordinárias e 2.667 circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
ações preferenciais), que eram de propriedade da Palta LLC e GPCP I FIP acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e variações moneforam vendidas para a GP Holdings I, LLC. A Cabinda é controlada direta- tárias e cambiais. (d) Capital social: As ações ordinárias são classificadas
mente pela GP Holdings I, LLC, empresa com sede em Delaware - Estados no patrimônio líquido. (e) Resultado por ação: O resultado básico por ação
Unidos, que detém 100% do capital social da Companhia. As despesas são é obtido dividindo-se o resultado do período atribuído aos acionistas da
custeadas com recursos próprios, advindos de sua constituição e aportes de Companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação.
capital feitos pelo acionista controlador. A controladora tem a capacidade, 4. Caixa e equivalentes de caixa:
intenção e comprometimento de prover o nível necessário de suporte finan31 de dezembro 31 de dezembro
ceiro para que a Cabinda cumpra com suas obrigações, considerando sua
de 2019
de 2018
atual situação econômico-financeira. A emissão das demonstrações contá88
5
beis foi autorizada pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 28 Bancos
–
94
de março de 2020. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: (a) Aplicações financeiras
88
99
Base de preparação: As demonstrações contábeis da Companhia foram
preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as normas interna- 5. Contas a pagar: As contas a pagar são obrigações a pagar aos fornececionais de relatórios financeiros (International Financial Reporting Standar- dores por serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades e,
ds (IFRS) - IAS 1) e de acordo com a deliberação CVM 676/11 que aprovou referem-se substancialmente a contas a pagar de despesas com publicação
o CPC 26 (R1), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), das demonstrações contábeis e taxas para manutenção do registro da Come evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações panhia. Em 31 de dezembro de 2019, o montante de contas a pagar aos
contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas fornecedores é de R$ 20 (31 de dezembro de 2018 - R$ 25). 6. Patrimônio
pela administração na sua gestão. As principais políticas contábeis aplica- líquido: (a) Capital social: Em Ata de Reunião do Conselho de AdministraBALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativo/Circulante: Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(105) (108)
Impostos a recuperar
(1)
–
Despesas antecipadas
– (5)
Contas a pagar aos fornecedores
(5) (1)
(111) (114)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Fluxos de caixa nas atividades de financiamento
100 150
Integralização de reserva de capital
100 150
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa,
(11) 36
líquidos
Caixa e equivalentes no início do exercício
99 63
Caixa e equivalentes no final do exercício
88 99
(11) 36
Variação do caixa e equivalentes
ção realizada em 08 de setembro de 2015, foi aprovado aumento do capital
social, no valor de R$ 100, mediante a emissão de 100.000 novas ações,
sendo 33.333 ações ordinárias e 66.667 ações preferenciais Classe B, todas nominativas e sem valor nominal. Em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 05 de julho de 2016 foi aprovado o aporte, no montante de R$
500 com a emissão de 500.000, sendo 166.667 ações ordinárias e 333.333
ações preferencias Classe B, todas nominativas e sem valor nominal, ao
preço de R$ 1,00 por ação, sendo que o valor de R$ 0,10 por ação será
destinado à conta de capital social (R$ 50) e o valor de R$ 0,90 por ação
será destinado à conta de reserva de capital (R$ 450). Em 08 de julho de
2016, foi integralizado R$100 ao patrimônio líquido, sendo R$50 destinado
à conta de capital social e R$50 à conta de reserva de capital. O saldo remanescente de R$400 foi destinado a conta de reserva de capital a integralizar.
Em 26 de maio de 2017, foi integralizado R$100 destinado à conta de reserva de capital. O saldo remanescente de R$300 foi destinado à conta de reserva de capital a integralizar. Em 25 de maio de 2018, foi integralizado
R$150 destinado à conta de reserva de capital. O saldo remanescente de
R$150 foi destinado à conta de reserva de capital a integralizar. Em 25 de
outubro de 2019, foi integralizado R$100 destinado à conta de reserva de
capital. O saldo remanescente de R$100 foi destinado à conta de reserva de
capital a integralizar. Em 31 de dezembro de 2019, o capital social integralizado é de R$ 886, dividido em 7.104.000 ações, sendo 2.368.000 ações
ordinárias e 4.736.000 ações preferenciais Classe B, todas nominativas e
sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado. A Companhia está
autorizada a aumentar seu capital social em até 5.000.000.000 ações, ordinárias ou preferenciais, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições da
emissão. (b) Reservas de capital: A reserva de capital foi constituída a
partir do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral dos acionistas,
em observância ao artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações. (c) Reserva legal: A Companhia apropriará, conforme definido pela legislação societária, 5% do lucro líquido anual para reserva legal, sendo limitada a 20% do
capital social. Em virtude de a Companhia não ter apurado lucro, nenhum
valor foi destinado a essa reserva. (d) Dividendos: Aos acionistas, está assegurado, pelo estatuto social, um dividendo mínimo correspondente a 25%
do lucro líquido apurado em cada exercício social. 7. Despesas gerais e
administrativas por natureza: Correspondem a gastos com publicações,
honorários de auditoria, taxa de fiscalização da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e da Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (B3), contribuições, despesas bancárias e outros.
sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões expressas no das Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019, da Cabinda
relatório do auditor independente elaborado pela BDO RCS Auditores Participações S.A. e baseado nas discussões subsequentes, concordo
Independentes não havendo qualquer discordância; 2. Revisei este relatório que tais informações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes
cussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordo com as Revisei este relatório das Demonstrações financeiras relativas ao exercício
opiniões expressas no relatório do auditor independente elaborado pela de 2019, da Cabinda Participações S.A. e baseado nas discussões subseBDO RCS Auditores Independentes não havendo qualquer discordância; 2. quentes, concordo que tais informações, refletem adequadamente todos os
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no declaram que reviram, discutiram e concordam com as informações
Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 04.030.182/0001-02, com sede na apresentadas.
Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, na cidade e Estado de São Paulo,
São Paulo, 28 de março de 2020
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
ma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamen- tor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são
to Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
essa demonstração do Valor Adicionado foi adequadamente elaborada, em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causatodos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronun- da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
ciamento Técnico e são consistentes em relação as demonstrações contá- Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
beis tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internaciodemonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Administração da nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exisCompanhia é responsável por essas outras informações que compreendem tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consio Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações con- deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
tábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qual- influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
quer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileio Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, ras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mande forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificanosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
distorcido de forma relevante. Com base no trabalho realizado no Relatório contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
da Administração, não temos nada a relatar a este respeito. Responsabili- executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
dades da administração e da governança pelas demonstrações contá- como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundabeis: A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e ade- mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resulquada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relató- envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
rio financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Bo- ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controard (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção auditoria apropriados às circunstancias, mas não com o objetivo de expresrelevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. Na elabo- sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; •
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administraquando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera- ção; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, de base
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações con- contábil de continuidade operacional e, com base nas evidencias de auditotábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou ria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou concessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteCompanhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do audi- as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi-

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor distribuído líquido
Distribuição do valor adicionado
Impostos, taxas e contribuições federais
Prejuízo do exercício
Valor adicionado distribuído

2019 2018
(45)

(52)

2
(43)

4
(48)

62 60
(105) (108)
(43) (48)

Om
T

Publicações
Auditoria e consultoria
Taxas e tributos

cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando
aplicável, as respectivas salvaguardas. As normas de auditoria requerem
que divulguemos principais assuntos de auditoria em nosso relatório, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública de algum assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos
que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação aos responsáveis pela governança, julgamos que não há principais assuntos de auditoria a serem
comunicados em nosso relatório de auditoria das demonstrações contábeis
do exercício corrente.
São Paulo, 28 de março de 2020.

BDO RCS
Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Eduardo Affonso de Vasconcelos
Contador CRC 1 SP 166001/O-3

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: A
Administração da Caianda Participações S.A. (“Companhia”), em
cumprimento às determinações legais, apresenta aos seus acionistas, para
apreciação em Assembléia Geral Ordinária, o Relatório da Administração e
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de
BALANÇOS PATRIMONIAIS
2019
2018
Ativo/ Circulante
48
117
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
42
111
Impostos a recuperar
1
1
5
5
Despesas antecipadas
Total do ativo
48
117
20
26
Passivo e patrimônio líquido/ Circulante
Contas a pagar (nota 5)
20
25
Obrigações fiscais
–
1
28
91
Patrimônio líquido (nota 6)
Capital social
1.103
1.103
Reserva de capital
436
436
(1.511)
(1.448)
Prejuízos acumulados
48
117
Total do passivo e patrimônio líquido
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
2019
2018
Receitas financeiras
3
4
(66)
(87)
Despesas Gerais e administrativas (nota 7)
(63)
(83)
Prejuízo do exercício
Quantidade de ações (média ponderada)
2.060.123 2.060.123
Prejuízo por ação de operações da companhia
(0,03086) (0,04059)
(expressos em R$ por ação)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto operacional: A Caianda Participações S.A. (“Companhia”), sociedade de capital aberto, foi constituída em 31 de julho de 2000, fruto de
uma cisão parcial da sociedade Poconé Participações S.A., tendo como objeto social a participação em outras sociedades, comerciais e civis, como
sócia, acionista ou quotista, no País ou no exterior. A Companhia possuía
como atividade preponderante o investimento na América Latina Logística
Tecnologia S.A. (ALL), adquirida em 31 de dezembro de 2003, cujas atividades correspondem a pesquisa, criação, desenvolvimento, aprimoramento,
patenteamento e exploração comercial de tecnologias, produtos, serviços e
sistemas de informação em geral. Esse investimento foi alienado em 10 de
dezembro de 2004. Em 5 de setembro de 2006, a totalidade e unanimidade
dos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral aprovaram: (a)
o aumento de capital no valor de R$ 198 mediante capitalização de créditos
detidos com a ligada América Latina Logística S.A. (ALL); (b) o grupamento
da totalidade das ações representativas do capital social na proporção de
1.000.000 (um milhão) de ações em 1 (uma) nova ação; (c) alterações estatutárias que criaram duas classes de ações preferenciais, cada classe com
sua peculiaridade; (d) conversão de ações ordinárias em ações preferenciais Classe A; (e) conversão de ações preferenciais em ações ordinárias;
(f) o aumento de capital no valor de R$ 3 por meio da emissão de ações
preferenciais Classe B mediante pagamento em espécie efetuado pelo acionista Emerging Markets Capital Investments, LLC; (g) resgate da totalidade
das ações preferenciais Classe A de emissão da Companhia; (h) eleição de
novos membros do Conselho de Administração; (i) alteração da sede da
Companhia para a cidade e o Estado de São Paulo; e (j) alteração dos veículos para as publicações legais da Companhia. Em razão desse evento, o
controle da Companhia passou a ser exercido pelo acionista Emerging Markets Capital Investments, LLC. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de março de 2007, foi aprovada a conversão de 9.506 ações ordinárias já existentes em ações preferenciais Classe A e conversão de 19.000
ações preferenciais Classe B em ações preferenciais Classe A, todas de titularidade do acionista Emerging Markets Capital Investments, LLC. Nessa
mesma data a totalidade das ações preferenciais Classe A (28.506 ações)
detidas pelo acionista Emerging Markets Capital Investments, LLC, foram
resgatadas mediante o pagamento de R$ 0,038 por ação, representando a
retirada deste acionista desta sociedade. Adicionalmente, ainda nesta mesma data, foi aprovado o aumento do capital social, no valor de R$ 30, me-
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Corte na arrecadação
de Sesc/Senac pode
causar demissão
de 10 mil
D
B

CAIANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 04.038.763/0001-82
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM MILHARES DE REAIS)
dezembro de 2019, bem como o Relatório do Auditor Independente. A a adquirir. No momento, ainda não há nenhum setor de interesse de
Companhia foi constituída em 31 de julho de 2000, por meio de cisão parcial participação por parte da Companhia, cujos investimentos serão realizados
da Poconé Participações S.A., companhia aberta, e tem como objeto social à medida da concretização das oportunidades em análise. Por fim, visando
a participação em outras sociedades. Sua principal fonte de resultado será o atender ao disposto na Instrução CVM 381/03, informamos que a Companhia
reconhecimento de ganhos ou perdas em sociedades que futuramente vier não contratou durante o exercício de 2019 qualquer prestação de serviços,
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 2019
2018 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/2019 31/12/2018
(63)
(83) Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(63)
(83) Prejuízo do exercício
Resultado abrangente do exercício
(63)
(83)
Impostos a recuperar
–
(1)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES
Reserva Prejuízos
Despesas antecipadas
–
(5)
Capital
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
de acumu(5)
(2)
social capital
lados Total Contas a pagar aos fornecedores
(1)
1
286 (1.365) 24 Obrigações fiscais
Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.103
(69)
(90)
Caixa
líquido
aplicado
nas
atividades
operacionais
Integralização de capital
–
150
– 150
Fluxos
de
caixa
nas
atividades
de
financiamento
(83) (83)
Prejuízo do exercício
–
–
150
Integralização
reserva
de
capital
–
436 (1.448) 91
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.103
(63) (63) Caixa líquido gerado nas atividades de
Prejuízo do exercício
–
–
150
–
436 (1.511) 28 financiamento
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.103
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes
diante a emissão de 750.000 novas ações, sendo 250.158 ações ordinárias de caixa, líquidos
(69)
60
e 499.842 ações preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor Caixa e equivalentes no início do exercício
111
51
nominal, subscritas e integralizadas por GP Investimentos Ltda. Em 27 de Caixa e equivalentes no final do exercício
42
111
janeiro de 2014, a GP Holdings I, LLC adquiriu a totalidade das ações de
(69)
60
emissão da Companhia detidas pela GP Investimentos Ltda. pelo valor total Variação do caixa e equivalentes
de R$ 1; em consequência dessa transação, a GP Holdings I, LLC passou a insignificante de mudança de valor. (c) Demais passivos circulantes e não
deter o controle da Companhia com 99,99% do capital social. A Caianda circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
atualmente está com suas atividades paralisadas e, portanto, não vem ge- acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e variações monerando receitas operacionais. A Companhia é controlada diretamente pela tárias e cambiais. (d) Capital social: As ações ordinárias são classificadas
GP Holdings I, LLC, empresa com sede em Delaware - Estados Unidos, que no patrimônio líquido. (e) Resultado por ação: O resultado básico por ação
detém 99,99% do capital social da Companhia. As despesas são custeadas é obtido dividindo-se o resultado do período atribuído aos acionistas da
com recursos próprios, advindos de sua constituição e aportes de capital Companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação.
feitos pelo acionista controlador. A controladora tem a capacidade, intenção 4. Caixa e equivalentes de caixa:
31/12/2019 31/12/2018
e comprometimento de prover o nível necessário de suporte financeiro para
3
2
que a Caianda cumpra com suas obrigações, considerando sua atual situa- Bancos
39
109
ção econômico-financeira. A emissão das demonstrações contábeis foi au- Aplicações financeiras
42
111
torizada pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 28 de março
5.
Contas
a
pagar:
As
contas
a
pagar
são
obrigações
a pagar aos fornecede 2020. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: (a) Base de
preparação: As demonstrações contábeis da Companhia foram preparadas dores por serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, ree estão sendo apresentadas de acordo com as normas internacionais de ferem-se substancialmente a contas a pagar de despesas com publicação
relatórios financeiros (International Financial Reporting Standards (IFRS) - das demonstrações contábeis e taxas para manutenção do registro da ComIAS 1) e de acordo com a deliberação CVM 676/11 que aprovou o CPC 26 panhia. Em 31 de dezembro de 2019, o montante de contas a pagar aos
(R1), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e eviden- fornecedores é de R$ 20 (31 de dezembro de 2018 - R$ 25). 6. Patrimônio
ciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contá- líquido: (a) Capital social: Em Reunião do Conselho de Administração rebeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela alizada em 08 de setembro de 2015, foi aprovado aumento do capital social
administração na sua gestão. As principais políticas contábeis aplicadas na no valor de R$ 100, mediante a emissão de 100.000 ações, sendo 33.333
preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas ações ordinárias e 66.667 ações preferenciais Classe B, todas nominativas
políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apre- e sem valor nominal. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20
sentados, salvo disposição em contrário. (b) Base de mensuração: As de- de Junho de 2016, foi aprovado aumento do capital social no valor de
monstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico com R$ 500, mediante a emissão de 500.000 ações, sendo 166.667 ações ordiexceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo. nárias e 333.333 ações preferenciais Classe B, todas nominativas e sem
(c) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contá- valor nominal ao preço de R$ 1,00 por ação, sendo que o valor de R$ 0,10
beis foram preparadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia, e por ação será destinado à conta de capital social da Companhia e o valor de
são apresentadas em milhares de reais. Todas as informações financeiras R$ 0,90 por ação será destinado à conta de reserva de capital. Na mesma
divulgadas nas demonstrações contábeis apresentadas em milhares de re- data do evento acima, foi integralizado o valor de R$ 500, sendo R$ 50 desais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado tinados ao capital social e R$ 450 destinado a reserva de capital. O saldo
de outra forma. (d) Estimativas contábeis: A elaboração das demonstra- remanescente no valor de R$ 400 foi destinado a conta de reserva de capital
ções contábeis requer que a administração da Companhia use de julgamen- a integralizar. Em 25 de maio de 2018, foi integralizado R$150 destinado à
tos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passi- conta de reserva de capital. O saldo remanescente de R$250 foi destinado
vos sujeitos a estimativas e premissas incluem provisão para redução ao à conta de reserva de capital a integralizar. O capital social é de R$ 1.103,
valor recuperável de ativos, impostos diferidos ativos, provisão para contin- representado por 2.060.123 ações sendo 686.869 ações ordinárias e
gências e mensuração de instrumentos financeiros. A liquidação das transa- 1.373.254 preferenciais Classe B, nominativas e sem valor nominal, totalções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes mente subscrito e integralizado, em moeda corrente vigente no País. A Comdos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua de- panhia está autorizada a aumentar seu capital social em até R$ 500.000,
terminação. A Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conanualmente. 3. Principais práticas contábeis: (a) Apuração do resultado: selho de Administração, que fixará as condições da emissão. (b) Reserva
O resultado é apurado em conformidade com o regime de competências. de capital: A reserva de capital foi constituída a partir do aumento de capital
(b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem aprovado em Assembleia Geral dos acionistas, em observância ao artigo
o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 170 da Lei das Sociedades por Ações. (c) Reserva legal: A Companhia
liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos, e com risco apropriará, conforme definido pela legislação societária, 5% do lucro líquido
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anual para reserva legal, sendo limitada a 20% do capital social. Em virtude
da Companhia não ter apurado lucro, nenhum valor foi destinado a essa reserva. (d) Dividendos: Aos acionistas, está assegurado, pelo estatuto social, um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro líquido apurado
em cada exercício social. 7. Despesas gerais e administrativas por natureza: Correspondem a gastos com publicações, honorários de auditoria,
taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Brasil
Bolsa Balcão S.A. (B3), contribuições, despesas bancárias e outros.
31/12/2019 31/12/2018
Publicações
16
28
Auditoria e consultoria
30
28
20
31
Taxas e tributos
66
87
8. Contingências: A Companhia não é parte envolvida em quaisquer processos, seja de natureza, tributária, trabalhista ou cível que devessem estar
registrados ou divulgados nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019. 9. Imposto de renda e contribuição social: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, passíveis de compensação com lucros tributáveis futuros nas condições estabelecidas pela legislação vigente, sem prazo de prescrição, no montante de R$ 1.147. Em função das incertezas quanto à realização dos créditos tributários decorrentes do prejuízo fiscal e da base
negativa acima mencionados, a Companhia optou por não registrá-los em
seu balanço patrimonial. 10. Gestão de riscos: (a) Política de gestão de
riscos: A Companhia possui uma política formal para gerenciamento de
riscos cujo controle e gestão é responsabilidade da diretoria financeira, que
se utiliza de instrumentos de controle através de sistemas adequados e de
profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão de riscos. Adicionalmente, não são permitidas operações com instrumentos financeiros de
caráter especulativo. (b) Risco de crédito: O risco de crédito é o risco que
surge da possibilidade de prejuízo
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forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essa demonstração do Valor Adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação as demonstrações
contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham
as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Administração
da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão
com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Com base no trabalho realizado no Relatório da Administração, não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis: A Administração da Companhia é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do audi-

tor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e manteMOS CETICISMO PROFISSIONAL AO LONGO DA AUDITORIA !L£M DISSO s )DENTIFICAMOS
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa½µES FALSAS INTENCIONAIS s /BTEMOS ENTENDIMENTO DOS CONTROLES INTERNOS
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos
OPINIáO SOBRE A EFICÕCIA DOS CONTROLES INTERNOS DA #OMPANHIA s !VALIAMOS A
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
s #ONCLU¤MOS SOBRE A ADEQUA½áO DO USO PELA !DMINISTRA½áO DE BASE CONtábil de continuidade operacional e, com base nas evidencias de auditoria
obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi-

cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
A #OMPANHIA A NáO MAIS SE MANTER EM CONTINUIDADE OPERACIONAL s !VALIAmos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando
aplicável, as respectivas salvaguardas. As normas de auditoria requerem
que divulguemos principais assuntos de auditoria em nosso relatório, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública de algum assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos
que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação aos responsáveis pela governança, julgamos que não há principais assuntos de auditoria a serem
comunicados em nosso relatório de auditoria das demonstrações contábeis
do exercício corrente.
São Paulo, 28 de março de 2020
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas e Administradores da Caianda Participações S.A. São Paulo - SP: Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as
demonstrações contábeis da Caianda Participações S.A. (“Companhia”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as
demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Caianda Participações S.A.
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião sobre as demonstrações contábeis: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Não existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso
relatório. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: A demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da
Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS,
foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua
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Amplas configurações do Novo Tracker
O Novo Tracker chega completamente
atualizado e seu novo conjunto antecipa tendências nos quesitos mais valorizados pelo
consumidor: design, segurança, conforto, conectividade e desempenho.
O Novo Tracker passa a ter maior oferta com o início da produção na fábrica da
GM em São Caetano do Sul (SP). O modelo
também amplia seu leque de configurações,
permitindo competir nas faixas com maior
demanda comercial. O modelo conta ainda
com outro importante argumento: é SUV Flex
mais econômico. Tanto na cidade como na
estrada, de acordo com o Inmetro.
O Novo Tracker chega com duas opções
de motorização turbo (1.0T e 1.2T), duas
opções de transmissão de seis marchas (manual e automática) e quatro opções de acabamento (versão de entrada, LT, LTZ e Premier).
Para a carroceria há um leque com sete
opções de cores, incluindo a de lançamento
Azul Power, exclusiva do modelo topo de linha.
O Novo Tracker mescla robustez, esportividade e elegância. Começa impressionando pelo porte, já que o modelo cresceu em
comprimento (12 mm) e na largura (15 mm),
enquanto a altura foi ligeiramente reduzida.
O Novo Tracker vem equipado com rodas de alumínio de série. Na versão Premier
elas são de 17 polegadas com superfície usinada, fundo cinza metálico e aros “flutuantes” cromados para combinar com outros
acabamentos em mesmo tom. As rodas trazem cinco parafusos para, além de maior
poder de fixação, permitir uma perfeita harmonização.
O modelo impressiona pelo seu aspecto
tecnológico, destacado inicialmente pelos inéditos faróis Full LED. Seus projetores para
luz baixa e alta têm poder de iluminação de
duas a três vezes maior que sistemas tradicionais. Os faróis trazem ainda luzes de condução diurna (DRL) e um inovador sistema
de luz auxiliar lateral que amplia em 11% a
área iluminada em manobras e curvas. A luz
de sinalização dianteira também é de LED,
fica no para-choque e se diferencia pelo formato verticalizado.
Na versão Premier existem LEDs também nas lanternas traseiras, agora bipartidas.
Como cada uma das partes conta com múltiplos LEDs, o efeito luminoso é idêntico ao de
veículos premium, agregando charme até
mesmo quando apagadas.
As maiores dimensões externas combinadas com o entre-eixos 15 mm alongado e a
redistribuição dos elementos mecânicos refletiram em um maior aproveitamento do espaço interno.
As partes que o motorista mantém maior
contato receberam atenção especial dos designers. O principal deles é o volante, que
garante boa empunhadura e permite ajustes
de altura e profundidade. Sua base reta foi
pensada para dar maior liberdade no embarque e desembarque, além de agregar esportividade.
O volante conta ainda com uma série de
teclas. Nas do lado esquerdo ficam os comandos do limitador de velocidade e do con-

trolador de velocidade de cruzeiro, enquanto
que nas do lado direito estão os botões de
atalho para o sistema multimídia e para o comando de voz.
O acabamento interno das portas está
totalmente integrado com o do painel, com
linhas e materiais que criam um aspecto de
continuidade. Destaque para acabamento em
dois tons (Preto JetBlack e Azul Captain) na
versão Premier. Além da bela trama da cobertura dos alto-falantes, chama a atenção o
puxador de porta de alça larga alusivo ao
universo dos autênticos SUVs.
À frente há porta-objetos com um interessante suporte para smartphones, que deixa
o aparelho melhor encaixado para evitar ruídos de trepidação. A bela manopla da transmissão e o carregador wireless também ficam
apoiados sobre o console central, que se estende até os comandos do ar-condicionado, da
tecla que permite a desativação do sistema
Stop/Start, e os botões das travas das portas e
do assistente de estacionamento.
Logo acima ficam as saídas de ar do sistema de refrigeração, que contam com formatos personalizados e molduras em cinza
acetinado no melhor estilo “high-tech”.
Os bancos são extremamente confortáveis. Os dianteiros são do tipo envolventes
com apoios nas laterais e revestidos em material premium nas versões mais sofisticadas.
Costura pespontada e detalhes personalizados típicos de produtos executados por artesões são exclusividades do modelo topo de
linha Premier.
Os ocupantes traseiros também viajam
com muito conforto. São igualmente beneficiados pelo aumento das dimensões, principalmente para a área das pernas (+74 mm),
ombros (+46 mm) e cabeça (+19 mm). No
Novo Tracker, os assentos são do tipo anfiteatro, ou seja, quem viajam atrás senta em um
patamar mais alto para melhor visibilidade.
O encosto de braço central é basculante e
conta com porta-copos. A comodidade é complementada por compartimentos no dorso do
banco dianteiro e nas laterais das portas. A
variedade de formatos desses espaços garante a acomodação de objetos de diferentes
formatos como garrafas, eletrônicos, livros,
brinquedos.
A sensação de espaço interno e de liberdade ganham uma outra dimensão com as
janelas extras laterais na coluna C e a opção
do teto-solar panorâmico, que ampliaram a
área envidraçada do carro em até 15%.
O compartimento de bagagem está 30%
maior, se aproxima dos 400 litros de capacidade. Um recurso interessante é que a
base agora pode ser ajustada em dois níveis de altura. No mais baixo, o usuário
amplia a área de transporte em 36 litros.
Já com a bandeja no nível mais alto, criase uma espécie de superfície plana quando
o encosto dos bancos é rebatido, o que facilita a acomodação de objetos compridos
ou pesados.
Segurança e comodidades
São seis airbags, cintos de segurança
dianteiros com sistema de pré-tensionadores, controle eletrônico de estabilidade e assistente em partida em rampa de série em

toda as versões, assim como recursos altamente tecnológicos que otimizam a performance do veículo.
O sistema de freios do Novo Tracker é
um dos mais eficientes da categoria e conta com diversos recursos:
- Assistente de frenagem para situações de perda de eficiência por aquecimento. O carro é capaz de identificar potenciais situações de perda de eficiência de frenagem por aquecimento do sistema, como
geralmente acontece em descidas de serra, quando a frequência e a intensidade de
uso do equipamento é mais intensa. Neste
caso, o veículo aumenta automaticamente
a pressão do conjunto hidráulico para que
o motorista não precise elevar demasiadamente a força de aplicação no pedal para
realizar as frenagens.
- Mais um mecanismo interessante refere-se à atuação do sistema de freio em
curvas. O veículo analisa constantemente
a velocidade, a aceleração lateral e o ângulo de esterçamento do volante para otimizar a distribuição da força de frenagem
em cada roda, aumentando a estabilidade
e melhorando a dirigibilidade do carro inclusive em condições cotidianas de uso,
antes de situações consideradas extremas,
quando existe a necessidade de intervenção do sistema eletrônico de estabilidade.
- O veículo conta ainda com recurso
que ajuda a manter a trajetória em frenagens em linha reta, podendo aplicar uma
força específica em cada roda, compensando variações comuns de aderência da pista
ou da distribuição irregular do peso de carga, por exemplo.
- Outra novidade é a opção do sistema
de alerta de colisão com sistema de frenagem autônoma em caso de emergência para
mitigar ou mesmo evitar acidentes. Uma
câmera localizada no alto do para-brisas faz
o monitoramento visual, enquanto sensores
ultrassônicos fazem a leitura a fim de detectar a aproximação de algum outro veículo à
frente. Primeiro, o Novo Tracker tenta aler-

tar o condutor por meio de um alarme sonoro
e de um faixo luminoso que é refletido na
base do para-brisas. Caso não haja qualquer
reação do motorista, o sistema aciona automaticamente os freios.
O pacote de segurança do Novo Tracker
ainda oferece alerta de ponto cego, sensores
de estacionamento dianteiros, traseiros e laterais com indicação gráfica no computador
de bordo e câmera de ré com linhas guias
que projetam a movimentação do veículo conforma o ângulo de esterçamento do volante.
Outra tecnologia exclusiva do Novo Tracker no segmento é o serviço de telemática
avançada OnStar. Ele foca em dois pilares:
segurança e proteção.
Proteção, pois, caso o carro seja roubado, o sistema é capaz de localizar o veículo e
até forçar a sua parada para auxiliar na recuperação por parte da polícia. Em relação à
segurança, um dos serviços é o de resposta
automática em caso de acidente. Numa batida com deflagração dos airbags, o carro irá
enviar um sinal à central de atendimento para
que faça contato com os ocupantes via um
canal telefônico exclusivo e, se necessário,
providencie socorro adequado.
O Novo Tracker também se diferencia
pela extensa lista de itens complementares
de conforto e comodidade, como o assistente
de estacionamento semiautônomo para vagas paralelas e perpendiculares. O sistema é
capaz de girar o volante sozinho e ajudar a
encaixar o veículo até mesmo em vagas mais
apertadas. As instruções são passadas ao
motorista na tela do veículo.
O conceito de “Smart SUV” se faz presente através do sensor de chuva, que aciona e ajusta automaticamente a intensidade
de varredura dos limpadores conforme a condição climática e a velocidade de cruzeiro do
veículo. Já o sensor crepuscular aciona automaticamente os faróis quando a luminosidade natural fica reduzida.
Ainda dentro dessa lógica de automação
tem a chave inteligente. Ao se aproximar do
carro, mesmo que com a chave dentro do

bolso, o veículo identifica o usuário e permite
o destravamento das portas e o acionamento
da ignição por botão. A chave eletrônica é
um item de série desde a versão LT e permite comandar remotamente a abertura e o fechamento das janelas.
O Novo Tracker também pode vir equipado com retrovisor eletrocrômico, no qual o
espelho se escurece temporariamente para
evitar ofuscamento da visão do motorista
enquanto um veículo logo atrás trafega com
a luz alta ou desregulada, por exemplo. O arcondicionado digital está mais eficaz e pode
ser comando pela tela do Mylink.
A melhor definição de performance
Apesar da carroceria estar maior, o carro ficou até 144 kg mais leve que a geração
anterior, o que contribui bastante para os
avanços em dirigibilidade.
O novo modelo estreia com uma nova
família de motores turbo que o deixam até
17% mais econômico. Índices que posicionam o modelo como o Flex mais econômico
do seu segmento mesmo em condições combinadas de uso, apontam as médias do Inmetro.
São duas opções de propulsores ECOTEC três cilindros: 1.0T (16,8 kgfm e 116 cv)
e 1.2T (21,4 kgfm e 133 cv), esta última disponível exclusivamente com transmissão automática.
Na configuração de entrada, com transmissão manual, o Novo Tracker mostrou rodar médias até 14,8 km/l (G) e 10,4 km/l (E)
em perímetro rodoviário e até 13 km/l (G) e 9
km/l (E) em trechos urbanos, números impressionantes levando em consideração o tamanho do veículo. Com transmissão automática as médias de consumo do Novo Tracker
1.0T são 13,7 km/l (G) 9,6 km/l (E) e 11,9
km/l (G) e 8,2 km/l (E), respectivamente.
Já o modelo 1.2T percorre, na estrada,
médias de 13,5 km/l (G) e 9,4 km/l (E). Na
cidade, os números passam para 11,2 km/l
(G) e 7,7 km/l (E).
Quanto ao comportamento em acelerações e retomadas de velocidade, o Novo Tracker 1.0T se destaca em relação a outros
modelos turbinados ou a modelos até 1.8L
aspirados. A aceleração de 0 a 100 km/h é
feita em 10,9s.
Para quem busca um SUV mais potente,
a Chevrolet oferece o Novo Tracker 1.2T,
que tem desempenho semelhante a rivais com
motor 2.0L aspirados, por exemplo.
Outro do segredo da excelente performance do Novo Tracker está no sistema avançado de gerenciamento eletrônico, que potencializa os resultados tanto na configuração manual como na automática.
O Novo Tracker, por ter uma família de
motores mais compacta e eficiente precisa de
menor quantidade de óleo e velas, por exemplo. Além disso, componentes mecânicos foram reposicionados e/ou otimizados para que
o tempo necessário para a execução dos serviços fosse drasticamente reduzido. Tudo isso
resultou em uma redução de mais de 20% no
custo de manutenção do carro. Dessa forma,
o Novo Tracker passa a ter valores de revisão
programada até 60 mil km tão acessíveis como
os de hatches populares.

Motos

As novas Honda CB 650R NSC e CBR 650R 2020

As Honda CB 650R NSC e CBR 650R
2020 já estão na rede de concessionárias. Mais
do que uma simples renovação da família 650,
a troca da letra “F” por “R” indica uma linha
mais esportiva além da verdadeira revolução
na parte técnica e no design. A CB 650R segue o estilo Neo Sports Café, inaugurado pela
CB 1000R, enquanto a CBR 650R se destaca
pela maior agressividade. Em ambas as versões há um menor peso a seco
Ambas têm garantia de três anos, sem
limite de quilometragem, além do Honda Assistance (Assistência 24 horas) durante o
período que durar a garantia. O preço sugerido para a Honda CB 650R 2020 é de R$
37.900. Para a Honda CBR 650R 2020 o preço sugerido é de R$ 39.500, ambos base Estado de São Paulo.
A Honda CB 650R 2020 segue plenamente o conceito trazido pela CB 1000R Neo
Sports Café, que mescla design minimalista
com a agressividade típica das café racer,
fator este explicitado pela substituição do sufixo “F” pelo “R”, que desde sempre designa
as Honda de verdadeira inspiração esportiva.
Já a CBR 650R 2020 tem nas formas de
sua carenagem uma clara identidade com a
superesportiva de referência da Honda, a Fireblade. Além disso, a CBR 650R também

segue o conceito “Total Control”, e mesmo
com a troca do “F” pelo “R” no nome segue
sendo uma sport-touring acessível para usuários de diferentes níveis, satisfazendo desde
os mais experientes a novatos que desejam
evoluir na pilotagem.
A CB 650R explora o conceito Neo
Sports Café através de proporções ultracompactas, que exaltam o motor quatro cilindros
em linha e conciliam agressividade com elegância. Com peso reduzido em cerca de 4
kg, a nova naked traz uma sofisticada suspensão dianteira tipo invertido, cálipers do
freio dianteiro com fixação radial e rodas ainda mais leves.
A posição de pilotagem permite um posicionamento agressivo graças ao guidão de
alumínio cônico e pedaleiras levemente recuadas. A iluminação Full-LED destaca o
novo grupo ótico dianteiro, circular, elemento
característico do estilo Neo Sports Café. O
painel de instrumentos é do tipo Black out
LCD e inclui indicador de marchas engatadas e luz-alerta “shift-up”, que avisa o momento ideal para troca de marchas.
A sport-touring CBR 650R exala a agressividade que se espera de uma genuína herdeira da tradição CBR. A carenagem tem como
destaque a parte frontal, composta pelo novo
grupo ótico duplo e tomadas de ar, elementos

que evidenciam a forte esportividade do modelo.
O novo banco em dois níveis, a rabeta
essencial e os semi-guidões fixados sob a
mesa superior, que oferecem posicionamento ideal para pilotagem esportiva, são outros
detalhes que deixam clara a intenção de ampliar as capacidades esportivas do modelo.
Iluminação Full-LED, painel Black out, indicador de marchas também estão presentes
na CBR 650R, assim como a inédita suspensão invertida, a frenagem com cálipers radiais e as rodas aliviadas.
Elementos em comum a estas duas Honda 650 são motor e chassi. O tetracilindro
DOHC arrefecido a líquido é dotado de câmbio de seis marchas com embreagem assistida, deslizante e sistema HSTC - Honda Selectable Torque Control.
O chassi tubular de aço segue a arquitetura tipo Diamond, com a zona da fixação do
eixo da balança realizada em aço estampado
e não mais em aço forjado, o que resultou em
uma economia de peso de 1,9 kg se comparado com o chassi da “F.
Motor & Ciclística
A atualização técnica do motor que equipa a CB 650R e CBR 650R teve por objetivo
oferecer desempenho mais esportivo aos
modelos. Deste modo, o tetracilíndro DOHC
de 16 válvulas e exatos 649 cm3 recebeu alterações que visaram aumentar a entrega de
potência em médias rotações. A potência
máxima é de 88,4 cv à 11.500 rpm o torque é
de 6,13 kgm.f a 8.000 rpm.
O sistema de admissão de ar da CB 650R
é composto por duas tomadas de ar situadas
ao lado do tanque. Na CBR 650R, as tomadas
de ar - também duplas - estão situadas na parte frontal da carenagem. Em ambas, a caixa
do filtro de ar foi modificada em relação às
“F”, alteração que é, em parte, responsável
pelas características de entrega de potência
otimizadas. Outra modificação relevante é a
majoração dos coletores de escape, cujos tubos passaram de 35 para 38,1 mm de diâmetro, com o intuito de atender os maiores níveis
de potência e rotação máxima.
A embreagem agora é do tipo deslizante,
o que previne repentinas perdas de aderência da roda traseira no caso de reduções de
marcha extremas, frequentes na pilotagem
esportiva. O acionamento da embreagem se
vale de assistência, que reduziu em 12% o
esforço necessário para o acionamento da

alavanca.
O sistema de controle de tração HSTC Honda Selectable Torque Control -, se encarrega de conter eventuais perdas de aderência
do pneu traseiro em situações de forte aceleração. Tal dispositivo proporciona tranquilidade para a pilotagem em pisos de baixa aderência. Pilotos experientes podem optar pela desativação do controle de tração através de um
botão situado no punho esquerdo.
As Honda CB 650R e CBR 650R compartilham um chassi tubular de aço tipo Diamond, que difere daquele usado nas “F” principalmente na região do eixo da balança de
suspensão traseira, alteração que resultou em
economia de peso de exato 1,9 kg. As traves
que sobem em direção guidão também tiveram sua especificação modificada, estando
mais flexíveis na região central e mais rígidas na conjunção com a coluna de direção.
Tal alteração foi motivada pela introdução de
uma nova suspensão dianteira, a Showa SFF
do tipo invertido. Suspensões invertidas tem
como vantagem a redução do peso não suspenso.
A sigla SFF vem de “Separated Function
Fork”, que remete à tecnologia que separa
as funções entre as bengalas, na qual uma
age como amortecedor de dupla ação e outra como mola. A suspensão traseira tem um
conjunto mola-amortecedor regulável na précarga da mola em sete posições, trabalhando
vinculado diretamente a balança de suspensão traseira assimétrica.
A frenagem também evoluiu: o sistema
ABS antitravamento atua no par de discos
dianteiros tipo flutuante através de cálipers
de quatro pistões fixados radialmente. O disco traseiro se vale de cáliper de pinça simples. Novas também são as rodas, mais leves, com cinco raios duplos que calçam pneus
de medidas 120/70-ZR17 na dianteira e 180/
55-ZR17 na traseira.
Design & Aspectos práticos
Compacta e agressiva, a CB 650R se caracteriza pela curta rabeta e grupo ótico cir-

cular aderente à suspensão e painel de instrumentos. Distingue o estilo Neo Sports Café o
longo tanque, de formato musculoso, que praticamente se funde com o poderoso motor de
quatro cilindros em linha. A chave de ignição
está posicionada na parte frontal do tanque e
o painel retangular LCD Black out, em conjunto com o guidão cônico plano, se apresentam como protagonistas indiscutíveis do design marcante desta novíssima naked.
Já a CBR 650R é a esportividade pura
em forma de motocicleta. Os faróis duplos com
extremidades voltadas para o alto remetem
imediatamente à fonte de inspiração de seu
design, a superesportiva Fireblade. O tanque
se apresenta com formas estudadas para o
necessário contato físico que requer a pilotagem esportiva, enquanto o conjunto formado
pelo assento em dois níveis e rabeta compacta
complementa a silhueta, que valoriza a centralização de massas, qualidade intrínseca de
todas motocicletas esportivas.
A posição de pilotagem de ambas foi revista em relação às precedentes “F”: na CB
650R, o guidão foi avançado em 13 mm e está
8 mm mais baixo, alterações que foram complementadas pela elevação das pedaleiras em
6 mm e recuo de 3 mm. O resultado é um posicionamento mais esportivo e coerente com a
proposta Neo Sports Café. ACBR 650R também recebeu medidas diferentes na posição de
pilotagem, com os semi-guidões avançados em
30 mm e posicionados de maneira a permitir ao
piloto aproveitar confortavelmente a proteção
oferecida pela bolha para-brisa.
Um dispositivo de segurança suplementar equipa a CB 650R e CBR 650R: trata-se
do Emergency Stop Signal, que reconhece
frenagens de emergência em velocidades superiores a 56 km/h e, através de sensores do
módulo do ABS, aciona automaticamente o
pisca-alerta.
A Honda CB 650R está disponível nas
cores Azul perolizado, Vermelho e Prata metálico, enquanto a Honda CBR 650R nas Vermelha e Cinza metálico.

EXPEDIENTE
Diretor e Editor Executivo: J. A. Otazú - MTB: 071836/SP
Editor: Angelo “Guto” Oliveira - MTB: 0069016/SP
Email: autojornal@mastermidia.com.br / Fone: (11) 996813549

Jornal O DIA SP

São Paulo, 28, 29 e 30 de março de 2020

Página 7

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

BANCO VR S.A.
CNPJ/MF nº 78.626.983/0001-63 – Avenida dos Bandeirantes nº 460 – Brooklin Paulista – SP – CEP 04553-900
Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos à apreciação
de V. Sas. as demonstrações financeiras do Banco VR S.A. (“Banco”) correspondentes às atividades
desenvolvidas durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e para o semestre
findo em 31 de dezembro de 2019, acrescidas das notas explicativas e relatório dos Auditores Independentes sobre o exame
de auditoria. A Instituição: O Banco opera como banco múltiplo, na forma da Resolução nº 1.524/88 do Banco Central do
Brasil – BACEN, autorizado a desenvolver suas operações através das carteiras comerciais e de crédito, financiamento e
investimento, especializado, em assessoria financeira e estratégica, produtos de tesouraria e investimentos. Inicialmente
concebido para oferecer produtos financeiros, principalmente na área de crédito, para clientes e parceiros do Grupo VR,
o banco ao longo de sua história desempenhou papel estratégico suportando a empresa VR Beneficios e Serviços de
Processamento Ltda. (“controlada”) em suas operações de Benefícios PAT e de Processamento e Captura de Transações.
O Banco possui como principal fonte de captação CDB’s pré-fixados indexados ao CDI, sendo aproximadamente 1,72% do

Relatório da Administração
volume de captação emitidos aos seus Acionistas/Controladores, 98,28% emitidos a Empresas Ligadas ao Grupo. Os recursos
captados pela instituição são aplicados substancialmente em operações de alta liquidez no mercado (Compromissadas/
Selic). Em um cenário de estresse, a instituição possui capacidade de liquidação de 100% suas obrigações com clientes.
O Banco utiliza um sistema para controle mensal das posições de risco ao planejamento de novos negócios para monitoramento e controle do capital. Neste sistema, utilizamos a parametrização de cenários (carteiras e índices econômicos),
com objetivo de simular as peças contábeis e a “Basiléia” em um horizonte de 5 anos. O Banco estima que seus produtos
de tesouraria e investimentos, tenham um crescimento, baseado no mercado monetário que envolve operações de curto
prazo, negociando os papéis emitidos pelo Tesouro Nacional e CDI por instituições privadas. Para atender a Resolução
4.557/17, o Banco VR S.A. dispõe de estruturas de gerenciamento de Riscos. Risco Operacional: O Banco tem uma
política de risco operacional e uma estrutura que permite mapear os riscos e registrar incidentes, está criando uma base de
dados e todos os riscos são gerenciados de maneira organizada. Risco de Mercado e Liquidez: O Banco tem uma política de

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
2019
2018 Passivo
Ativo
Circulante
518.775 431.377 Circulante
Disponibilidades
579
1.868 Depósitos (nota 12)
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (Nota 5)
413.424 341.892 Depósitos à vista
Aplicações no mercado aberto
400.813 324.195 Depósitos Interfinanceiros
Aplicações em depósitos interfinanceiros
12.611
17.697 Depósitos a prazo
Relações Interdependências
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos (Nota 6)
–
2.462 Recursos em trânsito de terceiros
Carteira própria
–
2.462 Outras Obrigações (nota 13)
Relações Interfinanceiras (nota 7)
103.899
84.323 Cobrança e arrecadação de tributos
Pagamentos e recebimentos a liquidar
103.659
84.069 Sociais e Estatutárias
Créditos vinculados
31
38 Fiscais e previdenciárias (nota 15)
Correspondentes
209
216 Diversas
Operações de Crédito
–
322 Exigível a Longo Prazo
Operações de crédito – Setor Privado
39
324 Depósitos (nota 12)
(Provisão para créditos de liquidação duvidosa)
(39)
(2) Depósitos interfinanceiros
Outros Créditos (nota 8)
873
508 Depósitos a prazo
Diversos
873
508 Outras Obrigações (nota 13)
Outros Valores e Bens
–
2 Fiscais e previdenciárias (nota 15)
Despesas antecipadas
–
2 Diversas
Realizável a Longo Prazo
15.316
15.821 Patrimônio Líquido (nota 17)
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Capital de domiciliados no país
Derivativos (Nota 6)
2.333
2.217 Reservas de capital
Carteira própria
2.333
2.217 Reserva de lucros
Outros Créditos (nota 8)
12.983
13.604 Ajustes de avaliação patrimonial
Diversos
12.983
13.604 Prejuízos acumulados
Permanente
58.031
55.896 _
Investimentos (nota 9)
57.992
55.846 _
Participação em controlada no país
57.987
55.842 _
Outros investimentos
5
4 _
Imobilizado (nota 10)
39
50 _
Outras imobilizações de uso
201
234 _
(Depreciação acumulada)
(162)
(184) _
Intangível (nota 11)
–
– _
Gastos de organização e expansão
165
227 _
(Amortização acumulada)
(165)
(227) _
Total do Ativo
592.122 503.094 Total do Passivo

2019
39.657
15.704
8.518
5.378
1.808
3
3
23.950
–
129
624
23.197
463.295
449.465
–
449.465
13.830
12.293
1.537
89.170
146.248
543
7.746
149
(65.516)

2018
17.741
4.173
3.652
521
–
5
5
13.563
–
308
385
12.870
407.494
393.224
13.208
380.016
14.270
12.117
2.153
77.859
146.248
543
7.181
124
(76.237)

592.122

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
e de 2018 e para o semestre findo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Reservas de capital
Capital
Outras Reserva
Reserva
Ajustes de avaliação
Prejuízos
realizado
de capital
legal
patrimonial
acumulados
Saldos em 1º de janeiro de 2018
146.248
543
7.181
169
(74.652)
Prejuizo líquido do exercício
–
–
–
–
(1.585)
Ativos financeiros disponíveis para venda
–
–
–
(45)
–
Saldos em 1º de janeiro de 2018
146.248
543
7.181
124
(76.237)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
11.286
Ativos financeiros disponíveis para venda
–
–
–
25
–
Destinação proposta:
Reservas
–
–
565
–
(565)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
146.248
543
7.746
149
(65.516)
Saldos em 1º de julho de 2019
146.248
543
7.181
124
(74.697)
Lucro líquido do semestre
–
–
–
–
9.746
Ativos financeiros disponíveis para venda
–
–
–
25
–
Destinação proposta:
Reservas
–
–
565
–
(565)
146.248
543
7.746
149
(65.516)
Saldos em 31 de dezembro de 2019

503.094

Total
79.489
(1.585)
(45)
77.859
11.286
25
–
89.170
79.399
9.746
25
–
89.170

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
e para o semestre findo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
1. Contexto Operacional – O Banco VR S.A. (“Banco” ou “Instituição”) opera como banco e obrigações legais são efetuadas de acordo com as determinações estabelecidas no pronunmúltiplo, na forma da Resolução nº 1.524/88 do Banco Central do Brasil – BACEN, autorizado ciamento técnico CPC 25 do comitê de pronunciamentos contábeis, aprovado pela resolução
a desenvolver suas operações através das carteiras comercial e de crédito, financiamento nº 3.823 do BACEN de 16 de dezembro de 2009. Ativos contingentes – não são reconhecidos
nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a
e investimento.
Atualmente as operações de captações do Banco são realizadas substancialmente com partes garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. Passivos contingentes
– são incertos e dependem de eventos futuros para determinar se existe probabilidade de
relacionadas, vide nota explicativa nº 22.
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras – As demons- saída de recursos; não são, portanto, provisionados, mas divulgados se classificados como
trações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as perda possível, e não provisionados nem divulgados se classificados como perda remota.
práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com as disposições da Lei nº 6.404/1976 (Lei Provisões – são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseadas na opinião
das SA) e respectivas alterações trazidas pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, asso- de assessores jurídicos e da Administração, levando em conta a probabilidade de perda de
ciadas aos normativos expedidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central uma ação judicial ou administrativa, for provável uma saída de recursos para liquidação das
do Brasil (BACEN), incluindo dos critérios estabelecidos no Plano Contábil das Instituições do obrigações e quando os montantes envolvidos sejam mensuráveis com suficiente segurança.
Sistema Financeiro Nacional (COSIF). As demonstrações financeiras estão apresentadas em As ações relativas a causas trabalhistas e cíveis classificadas como perdas prováveis ou
possíveis pelos assessores jurídicos e prováveis pela Administração são contabilizados com
Reais mil (R$), moeda funcional do Banco.
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis – As principais práticas contábeis adotadas base na expectativa de perda da Administração, e divulgados em notas explicativas. Obrigações
pelo Banco na elaboração das demonstrações financeiras são: a) Caixa e equivalentes de legais – fiscais e previdenciárias – referem-se a demandas judiciais ou administrativas onde
caixa: Para fins de elaboração das demonstrações dos fluxos de caixa, o caixa e equivalentes estão sendo contestadas a legalidade ou constitucionalidade de tributos e contribuições. l)
de caixa, de acordo com a Resolução CMN nº 3.604/08, são representados por dinheiro em Imposto de renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda foi constituída
caixa e depósitos em instituições financeiras, incluídos na rubrica de disponibilidades e apli- à razão de 15% sobre o lucro real, acrescido de adicional de 10% sobre a parte desse lucro
cações interfinanceiras de liquidez com prazo de aplicação inferior a 90 dias quando da sua que excedeu a R$ 240 no exercício e a contribuição social calculada sobre o lucro líquido
aplicação, que possuem conversibilidade imediata em caixa e estão sujeitos a um insignificante antes do imposto de renda, à alíquota de 15% em 2014 e de janeiro a agosto de 2015, e 20%
risco de mudança de valor justo. Entre os recursos disponíveis com essas características, a partir de 1º de setembro de 2015, conforme a Medida Provisória 675, de 21 de maio de
são classificados como equivalentes de caixa somente aqueles recursos mantidos com a 2015, convertida na Lei nº 13.169 em 06 de outubro de 2015. Conforme artigo 32 da Emenda
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou Constitucional nº 103/19, a contribuição social do crédito tributário, de bancos de qualquer
outros fins. b) Apuração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas pelo regime espécie, com realização a partir de 1º de março de 2020, deve ser constituída à alíquota de
de competência. As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate e 20%. Os créditos tributários foram reconhecidos sobre os prejuízos fiscais, base negativa de
as receitas e despesas correspondentes a períodos futuros são registradas em conta redutora contribuição social, e diferenças temporárias as alíquotas vigentes. m) Estimativas contábeis:
dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas e taxas flutuantes são A preparação das informações financeiras exige que a Administração efetue certas estimativas
atualizadas até a data do balanço. c) Aplicações interfinanceiras de liquidez: São avaliadas e adote premissas, no melhor de seu julgamento, que afetam os montantes de certos ativos
pelo montante aplicado acrescido dos rendimentos incorridos até a data dos balanços. É e passivos, financeiros ou não, receitas e despesas e outras transações, tais como: (i) o valor
constituída provisão para ajuste a valor de mercado, quando aplicável. d) Títulos e valores de mercado de determinados ativos e passivos financeiros; (ii) as taxas de depreciação dos
mobiliários: Os títulos e valores mobiliários, conforme determinado pela Circular BACEN nº itens do ativo imobilizado; (iii) amortizações de ativos intangíveis e (iv) provisões necessárias
3.068/2001, foram classificados na categoria de títulos disponíveis para venda, os quais estão para absorver eventuais riscos decorrentes de créditos de liquidação duvidosa, perdas por
avaliados pelos seus valores de mercado, em contrapartida à destacada conta do patrimônio impairment e dos passivos contingentes. Os valores de eventual liquidação destes ativos e
líquido denominada “Ajustes de Avaliação Patrimonial”. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, passivos, financeiros ou não, podem vir a ser diferentes dos valores apresentados com base
o Banco não possui instrumentos financeiros derivativos. e) Outros créditos diversos: São nessas estimativas.
representados substancialmente por depósitos judiciais e créditos tributários, registrados por 4. Caixa e Equivalentes de Caixa
2019
2018
seus valores históricos. f) Investimentos: Os investimentos em controlada e controlada em
579
1.868
conjunto são registrados pelo método da equivalência patrimonial. Os demais investimentos Disponibilidades
8.114
1.988
são registrados pelo valor de custo, deduzidos de provisão para perdas, quando aplicável. g) Aplicações em operações compromissadas (*)
8.693
3.856
Imobilizado de uso: É registrado pelo valor de custo, deduzido de depreciação acumulada e da
provisão para perda no valor recuperável dos bens, quando aplicável, e inclui direitos que tem (*) Estão sendo classificados como caixa e equivalentes de caixa, somente os montantes de
por objeto bens corpóreos destinados à manutenção da atividade da entidade, decorrentes de aplicações que possuem conversibilidade imediata em caixa, que se destinam a cumprir com
operações que transferem à entidade os benefícios, riscos e controle desses bens. A deprecia- obrigações de curto prazo.
ção é calculada pelo método linear e as principais taxas anuais são: 20% para equipamentos 5. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
2019
2018
de processamento de dados e 10% para outros bens. h) Intangível: Demonstrado pelo custo
400.813 324.195
de aquisição, menos amortização acumulada e provisão para perda no valor recuperável dos Aplicações no mercado aberto – Posição bancada (b)
285.598 205.887
bens, quando aplicável. A amortização dos Gastos com Implantação de Sistemas é calculada Letras do tesouro nacional
–
3.000
pelo método linear, a taxa anual de 10%. i) Valor recuperável de ativos: A Resolução CMN Letras financeiras do tesouro
115.215 115.308
nº 3.566/2008, dispõe sobre procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e Notas do tesouro nacional
12.611
17.697
divulgação de perdas no valor recuperável de ativos, e determina o atendimento ao Pronun- Aplicações em depósitos interfinanceiros
12.611
17.697
ciamento Técnico CPC nº 01, de 14.09.2007, do Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). Certificados de depósito interfinanceiro (a)
413.424 341.892
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Administração não tem conhecimento de quaisquer
ajustes relevantes que possam afetar a capacidade de recuperação dos valores registrados (a) As aplicações com depósitos interfinanceiros possuem rendimentos que variam entre
em investimentos. j) Passivo circulante e exigível a longo prazo: Demonstrados por valores 103% a.a. a 107,5% a.a. do CDI (2018 – 103% a.a. a 107,5% a.a. do CDI), com vencimentos
conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias entre 02/01/2020 a 27/02/2020 (2018 – 14/01/2019 a 25/02/2019). (b) As aplicações no
incorridos “pro-rata-temporis”. k) Ativos e passivos contingentes, provisão e obrigações mercado aberto são compostas por operações compromissadas com lastro em títulos públicos
legais: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e possuem vencimento até 90 dias.
6. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos – Classificação de títulos e valores mobiliários por categoria
2019
Valor de Custo
Ajuste valor de mercado
Atualizado
contrapartida do PL
Até 360 dias
Após 360 dias
Total
Títulos disponíveis para venda:
Notas do Tesouro Nacional (**)
2.184
–
2.333
2.333
149
2.184
–
2.333
2.333
149
2018
Valor de Custo
Ajuste valor de mercado
Atualizado
contrapartida do PL
Títulos disponíveis para venda:
Até 360 dias
Após 360 dias
Total
Letras do Tesouro Nacional (*)
2.440
2.462
–
2.462
22
Notas do Tesouro Nacional (**)
2.115
–
2.217
2.217
102
4.555
2.462
2.217
4.679
124
Rendimentos contratados dos papéis: (*) Possui rendimentos de 10,43% ao ano em 2018. (**) Possui rendimentos indexados ao IPCA+5,66% ao ano em 2019. Os títulos públicos
encontram-se custodiados na Selic – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. O Banco não operou com instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Aos Administradores e Acionista do
Banco VR S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco VR S.A. (“Banco”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do Banco VR S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação ao Banco e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Chamamos a atenção para o fato que
substancialmente as operações do Banco VR S.A. são realizadas com parte relacionada,
conforme descrito nas notas explicativas nº 1 e 24 às demonstrações financeiras. Portanto,
as demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião
não contém ressalva relacionada a esse assunto. Outras informações que acompanham as

Equipamentos
informática

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 e para o semestre findo em 31 de dezembro
de 2019 (Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por ação)
2º Semestre
Exercício
2019
2019
2018
Receitas da Intermediação Financeira
10.991
21.237
16.871
Operações de crédito
–
38
34
Resultado de operações com títulos e valores
mobiliários
10.991
21.199
16.837
Despesas da Intermediação Financeira
(11.936) (23.191) (16.059)
Operações de captação no mercado
(11.936) (23.191) (16.059)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
(945)
(1.954)
812
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
11.047
13.614
(2.384)
Receitas de prestação de serviços (nota 18)
8.696
15.036
5.238
Despesas de pessoal
(1.467)
(3.877)
(4.427)
Outras despesas administrativas (nota 19)
(3.389)
(6.436)
(5.512)
Despesas tributárias
(471)
(701)
(1.035)
Resultado de participação em controlada (nota 9)
7.869
9.782
2.695
Outras receitas operacionais (nota 20)
808
1.541
1.932
Outras despesas operacionais (nota 21)
(999)
(1.731)
(1.275)
Resultado Operacional
10.102
11.660
(1.572)
Resultado não Operacional
3
(15)
(13)
Resultado antes da Tributação
10.105
11.645
(1.585)
Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 14)
(359)
(359)
–
Provisão de IRPJ e CSLL
(359)
(359)
–
Lucro Líquido (Prejuízo) do Semestre/Exercício
9.746
11.286
(1.585)
Lucro Líquido (Prejuízo) por Ação em Reais
1,64
1,90
(0,25)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

7. Relações Interfinanceiras
2019
2018
Pagamentos e recebimentos a liquidar (*)
103.659 84.069
Créditos vinculados
31
38
Correspondentes
209
216
Total
103.899 84.323
(*) Valores a receber junto a VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. (Controlada
em conjunto), atribuídas ao Banco pela realização das antecipações de recebíveis aos ECs.
(Estabelecimentos comerciais) a partir da compra dos recebíveis dos ECs pelo Banco.
8. Outros Créditos – Diversos
2019
2018
Devedores por depósitos em garantia (nota 16.a)
12.983 13.604
Impostos a compensar
640
283
Valores a receber
100
100
Outros
133
125
13.856 14.112
Curto Prazo
873
508
Longo Prazo
12.983 13.604
9. Investimentos – Participação em Controlada e Controlada em Conjunto no País
VR Distribuidora de
VR Benefícios
Títulos e Valores
e Serviços de
Mobiliários Ltda.
Processamento Ltda.
Controlada
Controlada
2019
2018
2019
2018
% de participação
95,46%
95,46%
31,03%
31,03%
Capital social
Patrimônio Líquido
5.491
13.248
169.957
139.186
Lucro líquido
243
345
30.771
7.628
Valor contábil do investimento
5.242
12.647
52.745
43.195
Resultado de equivalência
232
329
9.550
2.366
As participações em controlada e em controlada em conjunto, avaliadas pelo método de
equivalência patrimonial, foram apuradas de acordo com os balanços na data-base de 31
de dezembro de 2019 e 2018.
10. Imobilizado
2019
2018
DepreDepreciação
ciação
Taxas
anuais de
Custo AcumuCusto acumudepreciação corrigido lada Líquido corrigido lada Líquido
Instalações
10
45
(45)
–
45
(45)
–
Máquinas e
equipamentos
10
53
(49)
4
53
(48)
5
Móveis e equipamentos
10
9
(7)
2
36
(34)
2

gerenciamento do risco de mercado e um comitê, vinculado a sua presidência, que acompanha e define as ações a serem
adotadas; na sua composição há um elemento externo à organização. Há limites de exposição máxima de VaR, estresse,
descasamento e liquidez mínimos. Há uma gerência de riscos, que se reporta a esse comitê, que monitora diariamente os
níveis de exposição. Risco de Crédito: O Banco tem um comitê que analisa todas as operações, fixa limites e acompanha a
evolução das exposições. Gerenciamento de Capital: O Banco tem Políticas e estruturas adequadas que permite identificar,
mensurar, avaliar, monitorar e controlar as projeções e resultados financeiros que podem impactar o seu capital. Ouvidoria:
Foi instituído o componente organizacional de Ouvidoria atendendo o disposto na Resolução 4.433 do Banco Central, cuja
finalidade é de assegurar a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas ao direito do consumidor
e bem como atuar como canal de comunicação entre a instituição e seus clientes, inclusive na mediação de conflitos.

2019
2018
DepreDepreciação
ciação
Taxas
anuais de
Custo AcumuCusto acumudepreciação corrigido lada Líquido corrigido lada Líquido

aos Ecs (estabelecimentos comercias), devido a compra dos recebiveis, junto a VR Benefícios
e Serviços de Processamento Ltda. (Controlada em conjunto).
14. Imposto de Renda e Contribuição Social – a) Segue a demonstração do imposto de
renda e da contribuição social incidente sobre as operações:
2019
2019
2018
2º Semestre Exercício Exercício
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social e após as participações
10.105
11.645
(1.585)
Imposto de renda e contribuição social às
alíquotas vigentes
(4.042)
(4.658)
(713)
Exclusões (adições):
3.683
4.299
(1.694)
Resultado de participação em controlada
3.148
3.913
(1.213)
Outras
535
386
(481)
Imposto de renda e contribuição social
(359)
(359)
–
15. Outras Obrigações – Fiscais e Previdenciárias
2019
2018
Impostos e contribuições a recolher
624
385
Provisão para riscos fiscais (nota 16.b)
12.293 12.117
12.917 12.502
Curto Prazo
624
385
Longo Prazo
12.293 12.117
16. Provisão, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias – O Banco é parte em processos judiciais e administrativos de natureza tributária,
cível e trabalhista, decorrentes do curso normal de suas atividades. A Administração entende
que as provisões constituídas são suficientes para atender eventuais perdas decorrentes de
processos judiciais.
a) Devedores por depósitos em garantia
Fiscais Trabalhistas Outros
Total
Saldo em 1º de janeiro de 2018
11.708
2.153
251 14.112
Depósitos
–
126
–
126
Baixas por pagamento (nota 21)
–
(633)
(1)
(634)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
11.708
1.646
250 13.604
Depósitos
–
225
–
225
Baixas por pagamento (nota 21)
(137)
(709)
–
(846)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
11.571
1.162
250 12.983
b) Provisão para riscos e obrigações legais por natureza
2019
2018
Provisão para riscos fiscais (a)
12.293 12.117
Provisão para riscos trabalhistas (b)
1.262
1.860
Provisão para outros riscos – cíveis (b)
275
293
Total
13.830 14.270
(a) Classificados na rubrica “Outras obrigações – Fiscais e Previdenciárias” no exigível a
longo prazo, vide nota 13. (b) Classificados na rubrica de “Outras obrigações – Diversas”. c)
Movimentação das provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis:
Fiscais Trabalhistas Cíveis
Total
Saldo em 1º de janeiro de 2018
11.938
2.992
453 15.383
Constituição (1)
179
169
–
348
Baixas (2)
–
(1.301)
(160) (1.461)
Saldo final em 31 de dezembro de 2018
12.117
1.860
293 14.270
Constituição (1)
176
165
–
341
Baixas (2)
–
(763)
(18)
(781)
Saldo final em 31 de dezembro de 2019
12.293
1.262
275 13.830
1) Valor referente a constituição de provisão registrado em outras despesas operacionais
(nota nº21 a). 2) Tem por natureza reversão de provisões para riscos trabalhistas e cíveis,
devido a encerramento de processos, registrado em outras receitas operacionais (nota 20).
Riscos Trabalhistas: São ações movidas por ex-empregados pleiteando direitos trabalhistas
que entendem devidos, em especial ao pagamento de “horas extras” e outros direitos trabalhistas. As ações são controladas individualmente e as provisões são constituídas com base
na jurisprudência, no histórico de pagamentos realizados, inclusive nos acordos celebrados
em ações trabalhistas e na fase processual de cada ação. Riscos Cíveis: São ações judiciais
movidas de caráter indenizatórios e relativas a indenização por dano material e/ou moral,
referentes à relação de consumo, versando, basicamente, com protesto indevido, inserção de
informações sobre devedores no cadastro de restrições ao crédito. As ações são controladas
individualmente e provisionadas de acordo com a avaliação de êxito e classificação de acordo
com os assessores jurídicos e levando em consideração a situação de cada processo, a lei
e a jurisprudência. Riscos Fiscais: Riscos Fiscais contemplam as constituições de impostos
contingenciados do período e contabilizados em “Outras Despesas Operacionais”. O principal
processo é: • IRPJ – Correção Monetária do IRRF, ocorrido em 1991, pela legislação vigente
neste ano, para ser compensado com o IRPJ em 1992, ano-base 1991. Em 31 de dezembro
de 2019 e 2018, os processos existentes e os respectivos depósitos judiciais e provisões
constituídas são resumidos a seguir:
2019
2018
Quantidade Provisão Depósito Quantidade Provisão Depósito
de Ações contábil judicial de Ações contábil judicial
Riscos fiscais, cíveis
e trabalhistas
Fiscais
Provável
1
3.138
1.906
1
2.962
1.906
Possível (*)
1
169
66
1
169
66
Remota (*)
1
8.986
9.599
1
8.986
9.736
Trabalhistas
Provável
6
1.262
1.162
19
1.860
1.646
Cíveis
Possível (*)
–
–
–
1
12
–
Remota (*)
3
275
250
4
281
250
Ativo não Circulante
–
– 12.983
–
– 13.604
Passivo não
Circulante
– 13.830
–
– 14.270
–
(*) As probabilidades de perdas das referidas causas são consideradas pelos assessores
jurídicos como possíveis ou remotas, no entanto, ocorreu uma avaliação feita pela administração sobre os processos e apenas os que a administração entende que haja risco ou por
possuírem depósitos judiciais, são considerados como processos com indicativos de risco de
perda provável para o Banco, tendo a mesma julgado adequada a constituição de provisão
para contingências.
17. Patrimônio Líquido – O capital social está representado em 31 de dezembro de 2019 e de
2018, por 5.941.482 ações ordinárias, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas
por acionistas domiciliados no País, no montante de R$ 146.248. O Estatuto Social prevê a
destinação de 5% do lucro líquido como reserva legal e a distribuição de dividendos mínimos
obrigatórios de 25% do lucro líquido, ajustado na forma da legislação societária e, quando
for o caso, conforme as resoluções da Assembleia Geral. Não foram destinados dividendos
mínimos obrigatórios sobre o resultado dos exercícios de 2019 e 2018 devido ao fato do
Banco possuir prejuízos acumulados.
18. Receitas de Prestação de Serviços
2019
2019
2018
2º Semestre Exercício Exercício
Rendas por serviço de pagamento (a)
5.217
10.369
13.727
Despesas por serviço de pagamento (b)
–
–
(8.965)
Rendas de tarifas bancárias
3.475
4.659
467
4
8
9
Outras
8.696
15.036
5.238
(a) Receitas auferidas através de contrato firmado, junto a VR Benefícios e Serviços de
Processamento Ltda. (Controlada em conjunto), atribuídas ao Banco pela realização das
antecipações de recebíveis aos ECs. (Estabelecimentos comerciais) a partir da compra dos
recebíveis dos ECs pelo Banco. (b) Despesas referente ao repasse a VR Benefícios e Serviços
de Processamento Ltda. (Controlada em conjunto), das taxas firmadas de intermediação junto
aos ECs. (Estabelecimentos comerciais).
19. Outras Despesas Administrativas
2019
2019
2018
2º Semestre Exercício Exercício
Despesas de aluguéis
27
34
55
Despesas de comunicações
68
122
101
Despesas de processamento de dados
1.166
2.278
1.838
Despesas de serviços de terceiros
574
1.154
941
Despesas de serviços de vigilância e segurança
162
322
317
Despesas de serviços de técnicos e especializados
421
605
853
Despesas de publicações
30
146
24
Despesas de serviços do sistema financeiro
834
1.528
1.058
Despesas de amortização e depreciação
5
11
7
Outras
102
236
318
3.389
6.436
5.512
20. Outras Receitas Operacionais
2019
2019
2018
2º Semestre Exercício Exercício
Reversão de provisões diversas
92
401
308
Reversão de provisões trabalhistas e cíveis (a)
423
781
1.469
Ganhos de processos judiciais
285
343
128
Remuneração de impostos a compensar
7
15
16
Outras
1
1
11
808
1.541
1.932
(a) Refere-se principalmente a reversão de provisão de ações trabalhistas, e cíveis, cuja as
causas encontram-se encerradas, vide nota 16.c.
21. Outras Despesas Operacionais
2019
2019
2018
2º Semestre Exercício Exercício
Provisão para riscos fiscais
138
341
348
Obrigações Legais
374
625
–
Imposto/multas indedutíveis (a)
83
83
32
Multa/Juros e correção monetária (a)
8
8
46
Acordo de processos baixa por pagamento (b)
388
634
846
Outras
8
40
3
999
1.731
1.275
(a) Referente a IR e CSLL inclusos no Programa Especial de Regularização Tributária. (b)
Refere-se principalmente a resgate de depósitos judiciais da contraparte conforme acordos
celebrados em ações trabalhistas.

20
94
(61)
33
100
(57)
43
201
(162)
39
234
(184)
50
2019 2018
11. Intangível
Outros gastos diferidos
165
227
Amortização acumulada
(165) (227)
Total
–
–
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o intangível está representado por gastos com implantação e aquisição de softwares.
2019
2018
12. Depósitos
Depósitos à vista
8.518
3.652
Depósitos a prazo
451.273 380.537
Depósitos interfinanceiros
5.378
13.208
465.169 397.397
Curto Prazo
15.704
4.173
Longo Prazo
449.465 393.224
A principal fonte de captação CDB’s pré-fixados indexados ao CDI, sendo aproximadamente
1.72% do volume de captação emitidos aos seus Acionistas/Controladores, 98,28% emitidos
a Empresas Ligadas ao Grupo (nota 22).
2019
2018
13. Outras Obrigações
Provisão para impostos e contribuições a recolher (nota 15)
624
385
Provisão para riscos fiscais (notas 16.b)
12.293 12.117
Provisão para riscos trabalhistas (nota 16.b)
1.262
1.859
2019
2018
Provisão para outros riscos – cíveis (nota 16.b)
275
293
Provisão para pagamentos a efetuar
604
576
Valores a pagar a sociedades ligadas (a)
4.879
4.879
Pagamento a fornecedor (b)
17.712
7.412
Outros
131
362
37.780 27.883
Curto Prazo
23.950 13.563
Longo Prazo
13.830 14.270
a) O Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) foi instituído pela Lei nº 13.496/17.
Em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 2º, o Banco utilizou Prejuízo Fiscal de Base
Negativa de sua controladora, Szajaman Participações Societárias S.A. para pagamento de
seus débitos perante a RFB, desta forma, o Banco possui um valor a pagar a sua controlada
A Diretoria
referente a aquisição desses créditos. b) Valores referentes a pagamentos a serem realizados
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A administração do Banco e suas demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
controladas é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conheci- decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela deter- de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
o Banco e suas controladas continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco e o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco e suas
suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para controladas. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração do Banco e suas das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos
controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a

A Administração
Demonstrações do Fluxo de Caixa para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e de 2018 e para o semestre findo em
31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Atividades Operacionais
Lucro Líquido (prejuízo) ajustado
Lucro líquido
Ajustes ao lucro líquido
Depreciações e amortizações
Resultado de participação em controlada
Provisões (reversões) para riscos
Variação de Ativos e Obrigações
(Aumento) redução das aplicações em operações
compromissadas
(Aumento) redução das aplicações em depósitos
interfinanceiros
(Aumento) redução em títulos e valores mobiliários
(Aumento) redução em relações interfinanceiras e
interdependências
(Aumento) redução de operações de crédito
(Aumento) redução de outros créditos
(Aumento) redução de outros valores e bens
Aumento de depósitos
(Aumento) Redução das obrigações por operações
compromissadas
Aumento (redução) de outras obrigações
Caixa Líquido (Aplicado) Proveniente das
Atividades Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Alienação (aquisição) de investimentos
Alienação (aquisição) de imobilizado de uso
Caixa Líquido (Aplicado) Gerado Pelas
Atividades de Investimento
Aumento (Redução) de Caixa e
Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício/semestre
Caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício/semestre
Aumento (Redução) de Caixa e
Equivalentes de Caixa

2º Semestre
2019

Exercício
2019
2018

1.506
9.746

675
11.286

(5.702)
(1.585)

5
(7.868)
(377)
(1.351)

11
(9.782)
(840)
(3.475)

7
(2.695)
(1.429)
5.618

(31.881)

(70.493)

(123.823)

29
(23)

5.086
2.371

6.590
(302)

(55.705)
322
10.431
(281)
67.685

(19.578)
322
256
2
67.772

(83.874)
(322)
574
24
198.782

(2)
8.074

–
10.787

–
7.969

155

(2.800)

(84)

7.637
–

7.637
–

–
(49)

7.637

7.637

(49)

7.792

4.837

(133)

901

3.856

3.989

8.693

8.693

3.856

7.792

4.837

(133)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
22. Transações entre Partes Relacionadas – a) Remuneração da Administração: Em 31
de dezembro de 2019, a remuneração total do pessoal-chave da administração foi de R$ 126
(R$ 120 em 2018), a qual é considerada benefício de curto prazo. b) Outras informações
– operações de crédito: Conforme a Resolução nº 4.693/18 do Banco Central do Brasil,
instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil podem realizar operações
de crédito com partes relacionadas, desde que observadas as seguintes condições: • As
operações de crédito com partes relacionadas somente podem ser realizadas em condições
compatíveis com as de mercado sem benefícios adicionais ou diferenciados comparativamente
às operações deferidas aos demais clientes de mesmo perfil das respectivas instituições. • O
somatório dos saldos das operações de crédito contratadas não deve ser superior a 10% (dez
por cento) do valor relativo ao patrimônio líquido ajustado, observados os seguintes limites
máximos individuais: - 1% (um por cento) para a contratação com pessoa natural; e - 5%
(cinco por cento) para a contratação com pessoa jurídica. Não são concedidos empréstimos
ou adiantamentos a quaisquer subsidiárias, diretores ou seus familiares. c) Transação com
partes relacionadas: As transações com partes relacionadas foram efetuadas em condições
normais de mercado, no que se refere aos prazos de vencimento e às taxas de remuneração
pactuadas. Os saldos nos semestres findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, podem ser
resumidos como segue:
2019
2018
Ativo
Receitas
Ativo
Receitas
(passivo) (despesas) (passivo) (despesas)
Szajman Participações
Societárias S/A (Controladora)
Depósitos a vista
(6)
–
(7)
–
Captações em depósitos a prazo
(1.598)
(78)
(1.550)
(61)
Valores a pagar a sociedades ligadas
(4.879)
–
(4.879)
–
VR DTVM (Controlada)
Depósitos à vista
(113)
–
(65)
–
Captações em depósitos
interfinanceiros
(5.378)
(571)
(13.208)
(785)
VR Aluguéis e Servicos S/A
(Parte Relacionada)
Depósitos à vista
(13)
–
(17)
–
Captações em depósitos a prazo
(15.994)
(783)
(8.095)
(317)
VR Empreendimentos Participações e
Serviços Ltda. (Parte Relacionada)
Depósitos à vista
(4)
–
(6)
–
Captações em depósitos a prazo
–
–
(45)
(2)
VR Capital Holdings Ltda. (Parte Relacionada)
Depósitos à vista
–
–
(12)
–
Captações em depósitos a prazo
–
–
(239)
(9)
VR Benefícios e Serviços de Processamento
Ltda. (Controlada em Conjunto)
Depósitos à vista
(7.803)
–
(2.753)
–
Captações em depósitos a prazo
(358.129)
(17.524) (291.351)
(11.421)
VR Desenvolvimento de Negócios S/A (Parte Relacionada)
Depósitos à vista
(4)
–
(3)
–
Captações em depósitos a prazo
(336)
(16)
(366)
(14)
VR Administração, Assessoria e Corretagem
de Seguros Ltda. (Parte Relacionada)
Depósitos à vista
(7)
–
(3)
–
Captações em depósitos a prazo
(29)
(1)
(38)
(2)
VR Desenvolvimento Imobiliário S/A (Parte Relacionada)
Depósitos à vista
–
–
(10)
–
Captações em depósitos a prazo
–
–
(71.098)
(2.787)
VR Imóveis e Serviços S/A (Parte Relacionada)
Depósitos à vista
(16)
–
(5)
–
Captações em depósitos a prazo
(2.249)
(110)
(1.936)
(76)
VR Prestação de Serviços
Administrativos Ltda. (Parte Relacionada)
Depósitos à vista
(9)
–
(25)
–
Captações em depósitos a prazo
(519)
(25)
(140)
(5)
VR Assessoria de Investimentos Ltda. (Parte Relacionada)
Depósitos à vista
(15)
–
(225)
–
Captações em depósitos a prazo
(4.811)
(235)
(3.712)
(146)
VR Holdings S/A (Parte Relacionada)
Depósitos à vista
(18)
–
(3)
–
Captações em depósitos a prazo
(59.580)
(2.915)
(2)
–
Smart.net Holdings S/A (Parte Relacionada)
Depósitos à vista
(5)
–
(8)
–
Captações em depósitos a prazo
(389)
(19)
(306)
(12)
Outras empresas do grupo
Depósitos à vista
(10)
–
(21)
–
Captações em depósitos a prazo
(121)
(6)
(154)
(6)
Acionistas e seus familiares:
Depósitos à vista
(489)
–
(477)
–
Captações em depósitos a prazo
(7.518)
(368)
(1.505)
(59)
Total
Depósitos à vista
(8.512)
–
(3.640)
–
Captações em depósitos a prazo
(451.273)
(22.082) (380.537)
(14.917)
Captações em depósitos
interfinanceiros
(5.378)
(570)
(13.208)
(785)
Valores a pagar a sociedades ligadas
(4.879)
–
(4.879)
–
23. Acordo da Basiléia – O BACEN emitiu a partir de 1º de março de 2013, cuja vigência
se deu a partir de 1º de outubro de 2013, um conjunto de normativos que regulamentam as
recomendações do Comitê Basileia relativas à estrutura de capital das instituições financeiras.
Conhecidas como Basileia III, as novas regras buscam aprimorar a capacidade destas instituições em absorver os impactos de eventuais crises, fortalecendo a estabilidade financeira
e aumentando a quantidade e a qualidade do capital regulamentar. Estes normativos tratam
dos seguintes assuntos: • Nova metodologia de apuração do capital regulamentar (Patrimônio
de Referência-PR), que continuará a ser dividido nos níveis I e II. (Resolução 4.193). • Nova
metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando requerimentos
mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal, e introdução do Adicional de Capital Principal.
(Resolução 4.192). As regras de Basileia III buscam melhorar a qualidade do capital das instituições financeiras, restringindo a utilização de instrumentos financeiros que não apresentam
capacidade de absorver perdas e pela dedução de ativos que podem comprometer o valor do
capital devido à sua baixa liquidez, dependência de lucro futuro para realização ou dificuldade
de mensuração do seu valor. Dentre estes instrumentos, destacam-se os créditos tributários,
os ativos intangíveis e os investimentos em empresas não controladas, especialmente àquelas
que atuam no ramo segurador. No quadro a seguir, estão demonstradas a apuração das
exigibilidades de patrimônio de referência e o índice de Basileia:
2019
2018
Patrimônio de referência para comparação com os ativos ponderados pelo risco (RWAs)
Patrimônio de referência Nível I
81.341
74.443
Patrimônio líquido
81.341
74.443
Ativos ponderados pelo risco (RWA)
196.335 163.563
Exposição ao risco de crédito – RWAcpad (anteriormente Pepr)
172.394 145.228
Risco operacional – RWAopad (anteriormente Popr)
23.941
18.335
Patrimônio de referência mínimo exigido
15.707
14.107
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o Patrimônio de Referência do Banco excedeu em
R$ 65.634 e em R$ 60.336, respectivamente, o Patrimônio de Referência Mínimo Exigido
pelo BACEN.
24. Eventos Subsequentes – Redução de capital: A Administração do Banco VR S.A. informa
que, por unanimidade dos acionistas representando a totalidade do capital social do Banco,
estará sendo aprovado a redução de seu capital, atualmente de R$ 146.248 para R$ 93.738,
com uma redução, portanto, de R$ 52.510, por julgar o capital do Banco excessivo em relação
ao seu objeto social. Em contraprestação à redução de capital ora aprovada, o valor total
correspondente à redução do capital social do Banco será restituído de forma proporcional
ao seu acionista controlador Szajman Participações Societárias S.A. mediante entrega de
52.509.987 ações ordinárias nominativas representativas do capital da VR Benefícios e
Serviços de Processamento Ltda. Recebimento de imóvel como BNDU: Em 02 de janeiro de
2020, o Banco VR S.A. recebeu um imóvel no valor R$ 1.920 como garantia de um operação
de crédito antiga, tal bem está registrado como BNDU (Bens não de uso próprio). Impactos do
Coronavírus: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que
o Coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões
significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do
surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos, podendo gerar impactos
nos valores reconhecidas nas demonstrações financeiras. A Administração avalia de forma
constante o impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e financeira do Grupo
VR, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas
operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão dessas
demonstrações financeiras, não foram constatados impactos nas operações do Banco VR S.A.
Ademar Ripke Júnior –TC CRC 1SP 217.934/O-2
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Banco e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar o Banco a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. – Obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades
ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 27 de março de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP 014.428/O-6

Luciana Liberal Sâmia
Contadora CRC 1SP198502/O-8
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São Paulo, 28, 29 e 30 de março de 2020

VR – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 64.835.226/0001-95 – Avenida dos Bandeirantes, 460 – CEP 04553-900 – Brooklin Paulista-SP

Relatório da Administração
Senhores Quotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018. A Administração

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
2019
2018 Passivo
5.614
13.489 Circulante
113
65 Outras Obrigações
Fiscais e previdenciárias (nota 6)
5.378
13.208 Patrimônio Líquido (nota 7)
5.378
13.208 Capital de domiciliados no país
123
216 Reserva de capital
123
216 Reservas de lucros
5.614
13.489 Total do Passivo

Ativo
Circulante
Disponibilidades
Aplicações Interfinanceiras
De Liquidez
Aplicações em depósitos interfinanceiros (nota 4)
Outros Créditos
Diversos (nota 5)
Total do Ativo

Demonstrações do Resultado para os exercícios
ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e para o
2019
123
123
123
5.491
3.676
25
1.790
5.614

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e
para o semestre ﬁndo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Lucro líquido do exercício
Destinação proposta:
Reservas
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Destinação proposta:
Reservas
Dividendos distribuídos
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Saldos em 01 de julho de 2019
Lucro líquido do semestre
Destinação proposta:
Reservas
Dividendos distribuídos
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Capital realizado
3.676
–

Reserva de capital
25
–

–
3.676
–

–
25
–

Reservas de lucros
Reserva legal
Reserva especial
587
8.616
–
–

Lucros acumulados
–
344

18
605
–

326
8.942
–

(344)
–
243

231
(8.000)
1.173
9.111
–

(243)

semestre ﬁndo em 31 de dezembro de 2019
2018
(Valores expressos em milhares de reais)
241
241
2º Semestre
Exercício
241
2019
2019
2018
13.248 Receita da Intermediação Financeira
179
571
786
3.676 Rendas de operações com títulos e valores
25 mobiliários
179
571
786
9.547 Outras Receitas/Despesas Operacionais
(91)
(206)
(204)
13.489 Outras despesas administrativas (nota 9)
(83)
(179)
(168)
Despesas tributárias (nota 10)
(8)
(27)
(36)
Resultado Antes da Tributação
Sobre o Lucro
88
365
582
Imposto de Renda (Nota 8)
(10)
(67)
(121)
(13)
(55)
(116)
Total Contribuição Social (Nota 8)
65
243
345
12.904 Lucro Líquido do Semestre/Exercício
344
–
13.248
243

Demonstrações do Fluxo de Caixa para os exercícios
ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e para o
semestre ﬁndo em 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em milhares de reais)
2º Se–
mestre Exercício
(8.000)
2019 2019 2018
5.491
Lucro Líquido Ajustado
65
243 581
13.426
Lucro líquido do semestre/exercício
65
243 344
65 Ajustes ao lucro líquido do semestre/exercício
Impostos de renda e contribuição social correntes provisionados 23
122 237
–
–
3
62
(65)
– Imposto de renda e contribuição social pago no semestre/
–
–
–
(8.000)
– (8.000) exercício
(23) (122)
–
3.676
25
617
1.173
–
5.491 Variação de Ativos e Obrigações
7.950 7.805 950
Aumento (redução) das aplicações em depósitos
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
interfinanceiros
7.972 7.830 (376)
(Valores expressos em milhares de reais)
Aumento (redução) de outros créditos
(43)
93 169
1. Contexto Operacional – A VR – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ativos Contingentes, aprovados pela Resolução CMN nº 3.823/2009 e Carta Circular Aumento (redução) de outros obrigações – fiscais e
21 (118) (405)
Ltda. (“Distribuidora”) foi constituída tendo como objeto: (a) a subscrição, isola- BACEN 3.429/2010. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Distribuidora não possui previdenciárias
Atividades de Financiamentos
(8.000) (8.000)
–
damente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, de emissões de ativos e/ou passivos contingentes passíveis de registro e/ou divulgação.
(8.000) (8.000)
–
títulos e valores mobiliários para revenda; (b) a intermediação de ofertas públicas 4. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – Em 31 de dezembro de 2019 e de Dividendos pagos
15
48 (31)
e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; (c) a compra e venda de 2018, estavam representadas por aplicação em depósitos interfinanceiros, realiza- Redução/Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
Redução/Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
15
48 (31)
títulos e valores mobiliários por conta própria ou de terceiros, com a observância dos com o controlador Banco VR S.A.
2019
2018 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre/
da regulamentação das agências reguladoras envolvidas; (d) a administração de
Exercício
98
65 96
carteiras e de custódia de títulos e valores mobiliários; (e) a execução de funções Aplicações em depósitos interfinanceiros
5.378
13.208 Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre/
de agente fiduciário; (f) a constituição, organização e administração de fundos e CDI Pós – Ligadas
113
113 65
5.378
13.208 Exercício
clubes de investimento; (g) a constituição de sociedade de investimento – capital
estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários; (h) Os depósitos são remunerados com base em 97% (2018 – 97%) da variação dos
9. Outras Despesas Administrativas
2º Semestre
Exercício
a prestação de serviços de intermediação, assessoria e/ou assistência técnica em Certificados de Depósitos Interfinanceiros – CDI e possuem vencimento em 02 de
2019
2019
2018
atividades relacionadas com o mercado financeiro e de capitais; (i) a execução de outubro de 2020. O resultado obtido com aplicações interfinanceiras no exercício
Despesas de publicações
18
68
63
outras atividades expressamente autorizadas por lei ou normativos expedidos por findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 571 (R$ 786 em 2018). O resultado obtido Despesas de Serviços Financeiros
34
48
43
no semestre findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 179 (R$ 174 em 2018).
agências reguladoras.
Taxas de fiscalização
26
52
55
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras – As demonstrações financei- 5. Outros Créditos – Diversos
5
11
7
2019
2018 Outras
ras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as prá83
179
168
123
216 Total
ticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com os normativos expedidos pelo Impostos a Compensar (IR e CSLL)
2º Semestre
Exercício
123
216 10. Despesas Tributárias
Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), incluindo Parcela de curto prazo
2019
2019
2018
dos critérios estabelecidos no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 6. Outras Obrigações – Em 31 de dezembro de 2019, estão representados subsCOFINS
7
23
31
tancialmente
por
provisões
para
imposto
de
renda
e
contribuição
social,
no
monNacional (COSIF). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Milhares de
PIS
1
4
5
tante de R$ 123 registrados no passivo circulante (R$ 241 em 2018).
Reais (R$), moeda funcional da Distribuidora.
8
27
36
3. Principais Práticas Contábeis – As principais práticas contábeis adotadas na 7. Capital Social e Destinação dos Resultados – O capital social subscrito e inte- Total
elaboração das demonstrações financeiras, são: a) Apuração do resultado: As gralizado é de R$ 3.676 (R$ 3.676 em 2018), representado por 3.676 quotas sem 11. Transações Entre Partes Relacionadas – As aplicações em depósitos interreceitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência. b) Aplicações valor nominal. As reservas de lucros são constituídas com base na previsão do financeiros e as demais transações entre partes relacionadas são efetuadas pelas
contrato
social.
Reserva
Legal
–
5%
destinados
à
formação
do
competente
“Fundo
taxas normais de mercado, tomando como parâmetro as taxas médias praticadas
interfinanceiras de liquidez: As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas pelo valor efetivamente pago acrescido dos rendimentos auferidos até as de Reserva Legal” que garanta a integridade do Capital Social. Reserva Especial – com terceiros. As transações com partes relacionadas estão a seguir demonstradas:
2019
2018
datas dos balanços. c) Provisão para imposto de renda e contribuição social: A Os resultados remanescentes são retidos e classificados à formação do competente
Ativo Receita
Ativo Receita
provisão para imposto de renda foi constituída à razão de 15% sobre o lucro real, “Fundo de Reserva Especial de Lucros”. Reserva de Capital – Constituído por valo- Banco VR S.A. (Controlador)
113
–
65
–
acrescido de adicional de 10% sobre a parte desse lucro que excedeu a R$ 240 nos res não transitados pelo resultado. Foi realizada em 30 de abril de 2019 a Reunião Disponibilidades em conta corrente
571 13.208
786
exercícios. A contribuição social foi calculada sobre o lucro líquido antes do imposto de sócios na qual foi aprovada a distribuição de dividendos no valor de R$ 8 mil Aplicações em depósitos interfinanceiros 5.378
referente
ao
saldo
da
reserva
de
lucros.
12. Instrumentos Financeiros Derivativos – Nos exercícios findos em 31 de
de renda, à alíquota de 15% de janeiro a 31 de agosto de 2015 e 20% de 1º de
Exercício
dezembro de 2019 e de 2018, a Distribuidora não operou com instrumentos finansetembro de 2015 a 31 de dezembro de 2018, conforme a Medida Provisória 675, 8. Imposto de Renda e Contribuição Social 2º Semestre
2019
2019
2018 ceiros derivativos.
de 21 de maio de 2015, convertida na Lei nº 13.169 em 06 de outubro de 2015. d)
13. Limites Operacionais – A Distribuidora, mantém patrimônio líquido compatível
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados Resultado antes do imposto de renda e da
88
365
582 com o grau de risco da estrutura de seus ativos, calculado de forma consolidada
por disponibilidades em moeda nacional, que apresentam risco insignificante de contribuição social
com o Banco VR S.A., seu controlador, de acordo com as Resoluções do Conselho
mudança de valor justo, e são utilizadas para gerenciamento de seus compromis- Imposto de renda à alíquota de 15%, mais
adicional de 10%
(10)
(67)
(121) Monetário Nacional.
sos de curto prazo. e) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações
Contribuição social
(13)
(55)
(116)
legais, fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgaA Diretoria
ção dos ativos e passivos contingentes e das obrigações legais são efetuados de Imposto de renda e contribuição social do
(23)
(122)
(237)
Ademar Ripke Júnior – TC CRC 1SP 217.934/O-2
acordo com os critérios definidos no CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e semestre/exercício
–

–

12

3.676
3.676

25
25
–

617
613
–

–
–
65

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e cotistas da
VR – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da VR – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Distribuidora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da VR – Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos Auditores pela Auditoria
das Demonstrações Financeiras”. Somos independentes em relação a Distribuidora,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Chamamos a atenção para o
fato que substancialmente as operações da VR Distribuidora de Títulos e Valores
Imobiliários Ltda. são realizadas com partes relacionadas, conforme descrito na
nota explicativa nº 11 às demonstrações financeiras. Portanto, as demonstrações
financeiras acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da administração
pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração

e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
administração da Distribuidora são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude

pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Distribuidora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais se manter
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 27 de março de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP 014.428/O-6

Luciana Liberal Sâmia
Contadora CRC 1SP 198.502/O-8

Agro Nova Geração S/A
CNPJ nº 09.296.683/0001-40 - NIRE 35300348117
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 03/04/2020, às 09:00 hrs., em sua Sede Social na Rodovia Presidente Castelo Branco,
NP&(3)D]HQGD&DQWmRGR5LR3DUGRVQ&LGDGHGH$YDUp63D¿PGHGLVFXWLUHP
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia Extraordinária: a) Eleição de Presidente e Vice-Presidente
do Conselho de Administração, conforme Artigo 123 da Lei nº 6.404/1976 c/c artigo 2.3 do Acordo de
Acionistas. Avaré/SP., 04/03/2020. Damerson Evandro Furlan
(26-27-28)

Agro Pecuária Furlan S/A

CNPJ nº 56.728.058/0001-00 - NIRE 35300036042
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a
realizar-se no dia 03/04/2020, às 14:00 hrs., em sua Sede Social na Fazenda Bom Jesus, s/nº, Bairro
$ODPEDUL &(3   6DQWD %iUEDUD G2HVWH63 D ¿P GH GLVFXWLUHP H GHOLEHUDUHP VREUH D
seguinte ordem do dia Extraordinária: a) Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
Administração, conforme Artigo 123 da Lei nº 6.404/1976 c/c artigo 2.3 do Acordo de Acionistas.
Santa Bárbara d´Oeste/SP., 04/03/2020. Damerson Evandro Furlan.
(26-27-28)

Usina Açucareira Furlan S/A

CNPJ nº 56.723.257/0001-26 - NIRE 35300035992
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 03/04/2020, às 09:00 hrs., em sua Sede Social na Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304), km
%DLUUR$ODPEDUL&(36DQWD%iUEDUDG2HVWH63D¿PGHGLVFXWLUHPHGHOLEHUDUHP
sobre a seguinte ordem do dia Extraordinária: a) Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho
de Administração, conforme Artigo 123 da Lei nº 6.404/1976 c/c artigo 2.3 do Acordo de Acionistas.
Santa Bárbara d´Oeste/SP., 04/03/2020. Damerson Evandro Furlan.
(26-27-28)
BIOMM S. A.
CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10 - NIRE 31.300.016.510
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da BIOMM S.A. (“Companhia” ou “Biomm”) na forma prevista no artigo 124
da Lei 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária (“AGO” ou “Assembleia”), a realizar-se no dia 30
de abril de 2020, às 14:00hs, na sede social da Companhia, situada na Avenida Regent, nº 705, Lote 15 ao 21, Parte,
*OHED  $OSKDYLOOH /DJRD GRV ,QJOHVHV &(3  1RYD /LPD0* D ¿P GH GHOLEHUDUHP VREUH DV VHJXLQWHV
matérias constantes da Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as
Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aprovar
a distribuição de dividendos, se houver; (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício
social de 2020; e (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. Todos os documentos
e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, incluindo esse Edital, a Proposta
do Conselho de Administração da Companhia e aqueles exigidos pelo artigo 133 da Lei 6.404/1976 e pela Instrução CVM nº
481/09 encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como no site da Companhia (www.biomm.
com), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). Para participação e deliberação na Assembleia
presencialmente ou por meio de procurador, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações,
H[SHGLGRVSRULQVWLWXLomR¿QDQFHLUDGHSRVLWiULDHGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRQIRUPHRFDVR L 3HVVRDV)tVLFDVGRFXPHQWR
GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWR LL  3HVVRDV -XUtGLFDV FySLD DXWHQWLFDGD GR ~OWLPR HVWDWXWR RX FRQWUDWR VRFLDO FRQVROLGDGR H
dos atos societários outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como
GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWR GR V  UHSUHVHQWDQWH V  OHJDO LV  LLL  )XQGRV GH ,QYHVWLPHQWR FySLD DXWHQWLFDGD GR
~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGRHGRHVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRUDOpPGRVDWRVVRFLHWiULRV
RXWRUJDQGRSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomR DWDGHHOHLomRGRVGLUHWRUHVHRXSURFXUDomR EHPFRPRGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomR
FRPIRWRGR V UHSUHVHQWDQWH V OHJDO LV $RVDFLRQLVWDVTXHVH¿]HUHPUHSUHVHQWDUSRUPHLRGHSURFXUDGRUVROLFLWDPRV
que o instrumento de mandato, nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/1976, seja depositado na sede da Companhia,
preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. Os acionistas
também poderão exercer seu direito de voto por meio do boletim de voto a distância. Neste caso, os acionistas poderão
(i) preencher o Boletim de Voto e enviá-lo diretamente à Companhia; (ii) transmitir as instruções de voto ao Escriturador;
ou, (iii) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em
depositário central. Para informações adicionais, os acionistas deverão observar as regras previstas na Instrução CVM nº
481/2009, conforme alterada, bem como os procedimentos descritos no boletim de voto a distância disponibilizado pela
Companhia. Nos termos do artigo 3ª da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09, informamos
que o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto
P~OWLSORSDUDHOHLomRGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRpGH FLQFRSRUFHQWR 1RYD/LPD0*GHPDUoR
de 2020. Guilherme Caldas Emrich - Presidente do Conselho de Administração.

Baldan Implementos Agrícolas S.A.
CNPJ/MF N.º 52.311.347/0001-59 - NIRE 35300028252
Aviso aos Acionistas
Baldan Implementos Agrícolas S/A, comunica que se acham a disposição dos Acionistas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Baldan, nº 1500 - na cidade de Matão, Estado de São Paulo, os documentos a
que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2019.
Matão, 26 de março de 2020.
Walter Baldan Filho
(26,27,28)
Presidente do Conselho de Administração.

FIP BKO I HOLDING S.A. - NIRE 35.300.483.146 - CNPJ 21.967.778/0001-44
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 24.03.2020
Data, Hora, Local: 24.03.2020, 10h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 3º andar, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Luciana Martins Guedes Improta; Secretário: Octávio
Pinheiro Canguçu Filho. Deliberações Aprovadas: A redução do capital social, por ser considerado excessivo, no
montante de R$300.000,00, passando o capital social de R$43.007.552,00 para R$42.707.552,00, com o cancelamento
de 300.000 ações ordinárias nominativas e com valor de R$1,00 cada, todas de titularidade do acionista Fundo de
Investimento em Participações BKO I; O pagamento, a título de restituição do capital social, do valor de R$300.000,00
ao acionista da Companhia. A redução do capital social somente será efetivada após o prazo para oposição de credores.
Não haverá incidência de correção sobre o valor a ser creditado entre a data desta assembleia e a data do efetivo
pagamento; Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito
e integralizado em moeda corrente nacional e bens, é de R$42.707.552,00, dividido em 42.707.552 ações, com valor
nominal de R$1,00 cada uma.” Os Diretores ﬁcam desde já autorizados a tomar todas as providências necessárias
para a efetivação das deliberações ora aprovadas, inclusive registrar o cancelamento das ações do acionista Fundo de
Investimento em Participações BKO I no Livro de Registro de Ações da Companhia assim que transcorrido o prazo para
oposição dos credores. Nada mais. São Paulo, 24.03.2020. Acionistas: Fundo de Investimento em Participações BKO
IGestora: BREI - Brazilian Real Estate Investments Ltda. Por: Vitor Guimarães Bidetti, Luciana Martins Guedes Improta.

Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem S.A.

Pirapora Agropecuária S.A.
CNPJ 83.699.231/0001-62
Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Companhia, referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018. As Demonstrações Financeiras completas e o relatório de Notas Explicativas encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. As Demonstrações Financeiras completas foram auditadas pela GF Auditores que emitiu seu
relatório em 25 de março de 2020.
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro (Em Reais - R$)
2019

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos

2018 Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores
Dividendos e juros sobre capital próprio
Obrigações trabalhistas e encargos sociais
Obrigações tributárias
Parcelamento de impostos
Contas a pagar

416.469
22.484
403.699
843.608
2.851.305 4.291.519
8.981
249.729
47.730
54.210
3.728.184 5.461.550

Não circulante
Projeto em parceria
Partes relacionadas
Impostos diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

2019

2018

495.756
152.094
488.305
18.600
–
534.330
1.689.085

345.932
152.094
153.880
114.987
71.504
15.090
853.487

10.537.898
1.544.261
493.158
8.984.588
8.085.486
15.560
29.660.951

10.537.898 Não circulante
– Impostos diferidos
4.594.524
104.257 Adiantamentos de clientes
729.143
9.415.000 Partes relacionadas
3.478.939
11.536.817
8.802.606
15.710 Total do Passivo (circulante e não circulante) 10.491.691
31.609.682 Patrimônio Líquido
Capital social
2.349.600
Reserva de capital
344.130
Reserva legal
469.920
Reserva de lucros
13.620.338
Ajuste de avaliação patrimonial
6.113.456
22.897.444
33.389.135 37.071.232 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
33.389.135

Total do Ativo

4.908.672
–
3.672.478
8.581.150
9.434.637
2.349.600
344.130
469.920
18.359.489
6.113.456
27.636.595
37.071.232

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais - R$)

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Prejuízo do exercício
Ajuste de avaliação patrimonial parceria
Transferência para reserva de lucros
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Prejuízo do exercício
Transferência para reserva de lucros
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Capital Reserva
social de capital
2.349.600 344.130
–
–
–
–
–
–
2.349.600 344.130
–
–
–
–
2.349.600 344.130

Reserva
legal
469.920
–
–
–
469.920
–
–
469.920

Reserva
de lucros
18.606.037
–
–
(246.548)
18.359.489
–
(4.739.151)
13.620.338

Ajuste de
avaliação Lucros (prejuízos)
Total
patrimonial
acumulados
3.475.899
– 25.245.586
–
(246.548) (246.548)
2.637.557
– 2.637.557
–
246.548
–
6.113.456
– 27.636.595
–
(4.739.151) (4.739.151)
–
4.739.151
–
6.113.456
– 22.897.444

Demonstração do Resultado dos Exercícios (Em Reais - R$)
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
(Despesas) receitas operacionais
Gerais e Administrativas
Equivalência patrimonial
Ajuste líquido - Valor justo ativo biológico
Outras receitas (despesas) operacionais
Prejuízo operacional

2019
2018 Resultado financeiro
2019
2.485.011 3.101.469 Receitas financeiras
6.370
(2.420.130) (2.081.369) Despesas financeiras
(30.414)
64.881 1.020.100
(24.044)
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
(5.442.200)
(3.001.003) (1.340.551) Imposto de renda e contribuição social
(430.411)
10.590 Correntes
–
703.049
(1.841.454)
38.976 Diferidos
(210.169)
46.436
703.049
(4.739.151)
(5.483.037) (1.244.549) Prejuízo do exercício
(2,02)
(5.418.156) (224.449) Resultado por ação atribuível aos acionistas

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro
(Método Indireto) (Em Reais - R$)
2019
2018
Das atividades operacionais
(5.442.200) (267.432)
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
Ajustes do resultado que não afetam o caixa
Depreciações e amortizações
1.128.669 1.528.418
Equivalência patrimonial
430.412 (10.590)
Valor residual de baixa/venda de imobilizado
1.660.639 1.182.913
1.841.454 (38.976)
Ajuste líquido - Valor justo ativo biológico
(381.026) 2.394.333
(=) Lucro (prejuízo) do exercício ajustado
Variações nos ativos e passivos
Clientes
439.909 (556.588)
Estoques
(2.319.866) 142.692
Tributos a recuperar
240.748
(10)
Outros créditos
6.480 282.836
Projeto em parcerias
– (4.546.415)
Impostos diferidos (ativo e passivo)
– 1.870.980
Fornecedores e contas a pagar
669.064 114.154
Obrigações trabalhistas e tributárias
238.038
(4.892)
Parcelamento de impostos
(71.504) (182.461)
Adiantamentos de clientes
729.143 (670.171)
– (136.229)
IR (IRPJ) e CS (CSLL) pagos
(67.988) (3.686.104)
Caixa líquido gerado (consumido) nas
(449.014) (1.291.771)
atividades operacionais
Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
(461.450) (1.274.858)
3.042.249 702.280
Venda de gado imobilizado
Caixa líquido gerado (consumido) nas
2.580.799 (572.577)
atividades de investimento
Atividades de financiamento
Captação de mútuos de partes relacionadas
– 1.875.671
Empréstimos de mútuos a partes relacionadas (1.544.261)
–
–
Pagamentos de mútuos a partes relacionadas (193.539)
Caixa líquido gerado (consumido)
(1.737.800) 1.875.671
nas atividades de financiamento
393.985
11.323
Variação líquida do caixa
Saldo de caixa e equivalente no final do exercício 416.469
22.484
11.161
Saldo de caixa e equivalente no início do exercício 22.484
Aumento (Redução) líquida de caixa
393.985
11.323
e equivalentes de caixa

2018
Demonstração do Resultado Abrangente (Em Reais - R$)
1.140
2019
2018
(44.123) Prejuízo do exercício
(4.739.151) (246.548)
(42.983) Outros resultados abrangentes
–
–
(267.432) Total do resultado abrangente do exercício (4.739.151) (246.548)
(16.993)
37.877
20.884
(246.548)
(0,10)

Diretoria
Marcio Koiti Takiguchi - Diretor Presidente
Denival Douglas Benicio - Diretor Gerente
Contador
Antonio Carlos Machado - CRC 1SP178287/O-1

www.jornalodiasp.com.br

CNPJ nº 62.020.367/0001-24
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e de 2018 - Relatório da Administração: Apresentamos as demonstrações financeiras e notas explicativas relativas aos exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Reservas de lucros
Total do
Balanços patrimoniais
Nota
2019
2018
Capital Reserva Reserva
Dividendo minimo
Lucros patrimônio
Ativo/Circulante
3.174.801 2.892.784
Nota social
líquido
legal estatutária obrigatório não distribuido acumulados
Caixa e equivalentes de caixa
3
84.103
67.353
2.875.000 247.185 3.642.374
384.586
- 7.149.145
Clientes
4 3.005.350 2.752.753 31/12/2017
- 1.217.088 1.217.088
Estoques
81.728
72.678 Lucro líquido do exercício
- 60.855 867.175
239.058 (1.217.088) (50.000)
Adiantamento a funcionários
3.620
- Proposta de destinação do lucro:
7.3
- 60.855
(60.855)
Não circulante
10.199.729 9.793.842 Constituição reserva legal
(50.000) (50.000)
Depósitos judiciais
72.101
67.530 Dividendo deliberado inferior ao mínimo obrigatório
7.3
239.058 (239.058)
Imobilizado
5 10.127.628 9.726.312 Retenção de dividendo mínimo obrigatório
- 867.175
- (867.175)
7.3
Total do Ativo
13.374.530 12.686.626 Constituição reserva estatutária
2.875.000 308.040 4.509.549
623.644
- 8.316.233
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante
2.940.580 2.785.208 31/12/2018
1.206.149
1.206.149
Tributos e contribuições a recolher
6
393.809
459.441 Aumento Capital
Aumento
Capital
1.206.149
1.206.149
Obrigações sociais (encargos a recolher)
166.068
172.239
783.413 783.413
Obrigações trabalhistas (salários, férias)
1.032.074
849.511 Lucro líquido do exercício
- 39.171 508.182
186.060 (783.413) (50.000)
Fornecedores
421.014
290.605 Proposta de destinação do lucro:
7.3
- 39.171
(39.171)
Dividendos a pagar
50.000
50.000 Constituição reserva legal
(50.000) (50.000)
Empréstimos e financiamentos a pagar
846.003
922.221 Dividendo deliberado inferior ao mínimo obrigatório
7.3
186.060 (186.060)
Demais contas a pagar
31.612
41.191 Retenção de dividendo mínimo obrigatório
- 508.182
- (508.182)
7.3
Não circulante (exigível a longo prazo)
178.155 1.585.185 Constituição reserva estatutária
4.081.149
347.211
5.017.731
809.704
10.255.795
31/12/2019
Parcelamento IR e CS a pagar
57.026
Empréstimos e financiamentos a pagar
178.155 1.528.159 vel estimado. Os ganhos e perdas de alienações são determinados pela lado com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente. A provisão
Total Passivo
3.118.735 4.370.393 comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos no resul- para ISS é constituída à alíquota de 2,0% ou 3,0%. 2.7 Fornecedores: Os
Capital social
7.1 4.081.149 2.875.000 tado. 2.5 Recuperabilidade (impairment) de ativos não financeiros: Os ativos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiReserva de lucros
7.2 6.174.646 5.441.233 que estão sujeitos à depreciação são revisados periodicamente para a verifi- ridos no curso normal dos negócios, classificadas como passivos circulantes.
Total Patrimônio Líquido
10.255.795 8.316.233 cação de impairment ou sempre que eventos ou mudanças nas circunstân- São reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.8 Capital social: As
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
13.374.530 12.686.626 cias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por ações do capital social são classificadas no patrimônio líquido. 2.9 DistribuiDemonstrações do resultado Nota
2019
2018 impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede ção de lucros: A destinação do lucro líquido do exercício é reconhecida conReceita líquida de prestação de serviços 8 25.529.813 23.093.732 seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um tabilmente quando de sua deliberação pelos acionistas. 2.10 Lucro por ação:
Custo de serviços prestados
9 (17.017.392) (15.560.270) ativo menos os custos de venda e o valor em uso. 2.6 Tributos e contribuições Calculado pela divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia em
Resultado bruto
8.512.421 7.533.462 a recolher: (a) Obrigações fiscais federais: (i) IRPJ e CSLL: são calculados conformidade com CPC 41.
2019
2018
Despesas gerais e administrativas
10 (5.946.162) (4.371.532) com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente. A provisão do 3. Caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e depósitos bancários
20.854
14.910
Resultado financeiro líquido
11
(970.376) (1.212.136)
IRPJ é constituída à alíquota de 15% sobre 8% da receita bruta (lucro presu63.249
52.443
Aplicações financeiras
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 1.595.883 1.949.794
mido), acrescido de adicional de 10% sobre o lucro presumido excedente a
84.103
67.353
IR e CS
12
(812.470)
(732.706)
R$240
mil
ao
ano
calculado
em
conformidade
com
a
legislação.
A
CSLL
é
4. Clientes:
2019
2018
Lucro líquido do exercício
783.413 1.217.088
1.556.911 1.818.078
Quantidade de ações
2.875.000 2.875.000 calculada à alíquota de 9% sobre 12% da receita bruta (lucro presumido) em Faturas
954.237 1.114.307
Lucro líquido do exercício por ação (R$)
0,27
0,42 conformidade com a legislação em vigor. (ii) Demais obrigações fiscais fede- Faturas - Convênios
rais: composta pelas provisões para o PIS, e a COFINS as quais são calcula- Cartão de crédito
798.520
61.833
Demonstrações dos fluxos de caixa (método indireto)
3.309.668 2.994.218
Fluxo das atividades operacionais
2019
2018 das com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente. A provisão
Lucro líquido do exercício
783.413 1.217.088 para PIS é constituída à alíquota de 0,65% e a COFINS à alíquota de 3,0%. Provisão para glosas e créditos liquidação duvidosa (304.318) (241.465)
3.005.350 2.752.753
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado
(b) Obrigações fiscais municipais: Corresponde à provisão para o ISS calcu- Total contas a receber
pelas atividades operacionais:
Equipamento Aparelhos e
Máquinas Móveis e
Depreciações e amortizações
1.352.175 1.239.671 5. Imobilizado:
Total
de computação acessórios Instalações equipamentos utensílios Software
Provisão de IR e CS
812.470
732.706 31/12/2018
600.553
734.282 2.429.833
5.520.198 235.405 206.041 9.726.312
2.948.058 3.189.465 Aquisições
197.023
56.406
668.999
694.990
25.909 110.164 1.753.491
(Aumento) redução nos ativos operacionais
(132.704)
(73.533) (512.996)
(560.594) (23.919) (48.428) (1.352.174)
Depreciações
(252.597) (349.368) 31/12/2019
Clientes
664.872
717.155 2.585.836
5.654.594 237.395 267.777 10.127.629
Estoques
(9.050)
(9.494) Custo de aquisição
1.292.217 1.126.370 4.328.719
8.631.656 410.642 398.426 16.188.031
Demais contas a receber
(3.620)
(5.129) Depreciações acumuladas
(627.345)
(409.215) (1.747.153)
(2.972.793) (173.246) (130.650) (6.060.402)
Depósitos judiciais
(4.571)
(37.445) 31/12/2019
664.872
717.155 2.581.566
5.658.863 237.396 267.777 10.127.629
Aumento (redução) nos passivos operacionais
20
20
10
10
10
5
Taxa anual de depreciação (%)
(812.470) (732.706) 6. Tributos e Contribuições:
IR e CS pagos
2019
2018 8. Receita líquida de prestação de serviços:
2019
2018
Tributos e contribuições a recolher
(65.632)
104.662 Parcelamento IR e CS a pagar
57.027 168.713 Receita bruta
27.153.479 24.563.821
Obrigações sociais (encargos a recolher)
(6.171)
(6.604) IR e CS a pagar
131.057 120.882 Cancelamentos/glosas
(81.130)
(76.547)
Obrigações trabalhistas (salários, férias)
182.563
285.024 Demais obrigações federais (IRRF, PIS, COFINS)
(1.542.536) (1.393.542)
71.326 72.810 Tributos incidentes sobre receita
Fornecedores
130.409
222.678 Obrigações municipais (ISS)
134.399 97.036
25.529.813 23.093.732
Demais contas a pagar
(9.579)
(15.780)
393.809 459.441
2019
2018
Parcelamento de impostos
(57.026) (136.862) 7. Patrimônio líquido: 7.1 Capital social: Em 31/12/2019 o capital social to- 9. Custo de serviços prestados:
(9.934.882) (9.159.488)
Caixa gerado em atividades operacionais
2.040.314 2.508.441 talmente subscrito e integralizado está composto por 4.081.149 ações, no Pessoal e serviços de terceiros
Materiais
(1.573.527) (1.480.985)
Fluxo das atividades de investimentos
valor nominal de R$1,00 cada uma, conforme aumento de capital de Aluguel
(1.991.170) (1.724.320)
(1.753.491) (2.747.538)
Aquisições de imobilizado
1.206,149 ações, no valor nominal de R$1,00 cada, realizado em maio de Utilidades e serviços gerais
(1.643.261) (1.347.395)
Caixa aplicado em atividades investimentos (1.753.491) (2.747.538)
2019. Em 31/12/2018, o capital social totalmente subscrito e integralizado era Amortizações e depreciações
(1.352.175) (1.239.671)
Fluxo das atividades de financiamentos
composto por 2.875.000 ações, no valor nominal de R$1,00 cada uma.
Gastos gerais
(333.342)
(456.676)
1.206.149
Aumento de capital
7.2 Reserva de lucros:
2019
2018 Impostos e taxas
(189.035)
(151.735)
Empréstimos e financiamentos com terceiros (1.426.222)
281.809
Reserva legal
347.211 308.040
(17.017.392) (15.560.270)
Dividendos pagos
(50.000)
(50.000)
Dividendo mínimo obrigatório
809.704 623.644 10. Despesas gerais e administrativas:
2019
2018
Caixa aplicado em atividades financiamentos (270.073)
231.809
5.017.731 4.509.549 Pessoal e serviços de terceiros
Reserva estatutária
(4.984.964) (3.563.375)
Aumento/redução de caixa e equivalentes caixa 16.750
(7.288)
6.174.646 5.441.233 Gastos gerais
(462.357)
(304.027)
Caixa e equivalentes de caixa: Saldo inicial
67.353
74.641
Reserva legal: constituída obrigatoriamente pela Companhia, com a destina- Publicidade e propaganda
(149.024)
(190.916)
Saldo final
84.103
67.353
ção
de
5%
do
lucro
líquido
do
exercício,
até
que
seu
valor
atinja
20%
do
capiAluguel
(170.819)
(154.576)
Aumento/redução de caixa e equivalentes caixa 16.750
(7.288)
(91.570)
(79.148)
Notas explicativas: 1. Contexto operacional e informações gerais: A tal social. Dividendo mínimo obrigatório: O Estatuto da Companhia, nos ter- Utilidades e serviços gerais
(87.428)
(79.490)
Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem S.A., com sede na Avenida mos do artigo 202 das Lei das S.A., em seu capítulo VI, §1º, alínea “b”, Impostos e taxas
(5.946.162) (4.371.532)
Rebouças, nº 1223, Cerqueira Cesar, São Paulo, Brasil, tem como objeto estabelece 25% a ser distribuído como dividendo mínimo obrigatório. Neste
social a prestação de serviços radiológicos na área de odontologia. A emissão mesmo capítulo, a alínea “c” determina que o lucro, se houver, terá a destina- 11. Resultado financeiro:
2019
2018
das demonstrações financeiras da Companhia foi autorizada em Assembleia ção que lhe for dado pela Assembleia Geral, consoante proposta referida, Rendimentos de aplicações financeiras
419
413
Geral realizada em 11/03/2020. 2. Descrição das principais práticas con- atendidas as prescrições legais aplicáveis. Neste contexto, em Assembleia Receitas financeiras
419
413
tábeis: As principais práticas contábeis utilizadas na preparação destas de- Geral realizada em 11/03/2020, por unanimidade, os sócios deliberaram a Tarifas bancárias
(72.309)
(77.486)
distribuição
de
dividendo
inferior
ao
mínimo
obrigatório,
conforme
dispõe
o
monstrações financeiras estão definidas a seguir. 2.1 Elaboração e apresenJuros passivos
(476.452)
(758.916)
tação: As demonstrações financeiras individuais da Companhia foram artigo 202, §3º da Lei das S.A. (Lei 6.404/76). Reserva estatutária: conforme Taxa administração cartão de crédito
(417.531)
(375.121)
preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil estatuto social vigente, os resultados apurados serão distribuídos da seguinte Outras despesas financeiras
(4.503)
(1.026)
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), segundo a pre- forma:i) abatimento de prejuízos, se houver; ii) 5% para constituição da reser- Despesas financeiras
(970.795) (1.212.549)
missa de continuação dos negócios da Companhia em curso normal no Bra- va legal, até atingir 20% do capital social subscrito, iii) dividendo obrigatório Resultado financeiro líquido
(970.376) (1.212.136)
sil. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas mínimo de 25% sobre o lucro líquido observando os seguintes ajustes: a) o
2019
2018
12.
IR
e
CS:
demonstrações financeiras da Papaiz Associados são avaliados utilizando- decréscimo das importâncias destinadas, no exercício, à constituição da reReceita bruta
27.153.479 24.563.821
se a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua serva legal e de reservas para contingências, b) o acréscimo das importân(x ) Alíquota de presunção IRPJ (%)
8
8
(moeda funcional). As demonstrações financeiras são apresentadas em reais cias resultantes da reversão, no exercício, de reservas para contingências,
12
12
(x ) Alíquota de presunção CSLL (%)
(R$), que é a moeda funcional e de apresentação. 2.3 Ativos financeiros: A anteriormente formadas, e iv) constituição de reserva estatutária, referente
Base de cálculo presumida de IRPJ- Receita (2.172.278) (1.965.106)
Companhia classifica seus ativos financeiros, conforme determinação da ao saldo remanescente, podendo ser deliberada a distribuição de juros sobre
Base de cálculo presumida CSLL - Receita (3.258.417) (2.947.659)
Administração no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: (a) o capital próprio e dividendos além dos dividendos obrigatórios. 7.3 Lucros
(419)
(413)
Rendimentos de aplicações financeiras
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem o caixa e aplicações financeiras de acumulados: Em atendimento ao CPC 26 (R1)/IAS1 demonstramos a movi(2.172.697) (1.965.519)
Base de cálculo presumida de IRPJ
curto prazo. (b) Recebíveis: Os recebíveis da Companhia compreendem du- mentação da conta lucros acumulados de 2019 a 2018:
(3.258.836) (2.948.072)
Base de cálculo presumida CSLL
plicatas a receber, que correspondem a valores a serem recebidos pela pres2019
2018
IRPJ - Alíquota 15%
(325.905)
(294.828)
tação de serviços de radiologia odontológica. 2.4 Ativos não circulantes: 2.4.1 Lucro líquido do exercício
783.413 1.217.088
IRPJ - Adicional 10%
(193.270)
(172.552)
Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas Proposta de destinação do lucro:
(783.413) (1.217.088)
(293.295)
(265.326)
CSLL - Alíquota 9%
(39.171)
(60.855)
depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a Reserva legal
(812.470)
(732.706)
Despesa de IRPJ e CSLL
(186.060) (289.058)
vida econômica estimada dos bens às taxas anuais. Os valores residuais e a Retenção de dividendo mínimo obrigatório
Diretoria
(50.000)
vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, no final de cada Dividendo deliberado inferior ao mínimo obrigatório (50.000)
(508.182) (817.175)
exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado se este for maior do que seu valor recuperá- Constituição de reserva estatutária
Sandra M. Zaparoli - Contadora - CRC: 143.724/O-5 SP

São Paulo, 28, 29 e 30 de março de 2020
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COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS
CNPJ nº 03.485.775/0001-92
Relatório da Administração

Senhores Acionistas:ŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂƐ͕ƐƵďŵĞƚĞŵŽƐăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞs͘^ĂƐ͘ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƌĞůĂƟǀĂƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐĚĂƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘
WĞƌŵĂŶĞĐĞŵŽƐăŝŶƚĞŝƌĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽƉĂƌĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐƋƵĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͘
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂƉĂƌĂŽƐǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵ
31 de dezembro de 2019 e de 2018 ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ
&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐ
Nota
Controladora
Consolidado
ƟǀŝĚĂĚĞƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ
2019
2018
2019
2018
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
32.562 17.082 32.562 17.082
ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂĐŽŶĐŝůŝĂƌŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽŵŽĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ
ĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͗
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ/ZĞ^
27 12.462
4.043 11.201
3.517
sĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
9
;ϱϳϲͿ
;ϯϳϭͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůϭϬ
2.332
810
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞďĞŶƐ
25 22.808 21.340 29.416 25.003
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŶŽĂƟǀŽϭϭ
7
;ϰϬͿ
;ϭϬϭͿ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
ƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂϲ
1.979
;ϲϴͿ
1.979
;ϲϴͿ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
para obsolescência dos estoques
7
592
76
620
220
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂďĞŶĞİĐŝŽƐĂĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐϯϬ
7.056
5.436
7.414
5.965
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
95
;ϯϭͿ
95
;ϯϭͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂǀĞŶĚĂĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐϵ
- 24.775 16.791
ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂǀĞŶĚĂĚĞ
ĂƟǀŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
;ϵϯͿ
;ϭϵͿ
;ϵϮͿ
303
ĂŝǆĂĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
12
- ;ϭ͘ϴϴϳͿ
:ƵƌŽƐĞǀĂƌŝĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ
ƐŽďƌĞĂƟǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
;ϭ͘ϱϲϭͿ ;ϯ͘ϮϬϭͿ ;ϭ͘ϲϯϯͿ ;ϯ͘ϮϲϲͿ
Juros apropriados sobre
ƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
760
763
4.757
4.622
ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞ
ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕
ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
20 ;ϳ͘ϯϴϰͿ ;ϯϲ͘ϮϲϭͿ ;ϳ͘ϯϮϲͿ ;ϯϲ͘ϯϭϰͿ
ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽďƌĞƉƌŽǀŝͲ
são para restauração ambiental
21
1
125
'ĂŶŚŽĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞ
créditos tributários
;ϭ͘ϯϰϯͿ ;ϯ͘ϰϳϮͿ ;ϭ͘ϯϰϯͿ ;ϯ͘ϰϳϮͿ
ĂŝǆĂĚĞƐĂůĚŽĚĞƉĂƌĐĞůĂͲ
mento tributário
- ;Ϯϱ͘ϱϵϮͿ
- ;Ϯϱ͘ϱϵϮͿ
70.272 ;ϭϵ͘ϬϵϰͿ 99.923
4.413
sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ͗
Contas a receber de clientes
;ϳ͘ϴϭϳͿ 11.977 ;ϳ͘ϰϮϰͿ 11.886
508.467 486.724 477.690 ƋƵĞŽĐƌĞĚŽƌŶĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŝĂĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͖;ĚͿƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌĚĞĐůĂƌĞĨĂůġŶ- Estoques
15.162 ;ϭϰ͘ϴϬϱͿ 17.207 ;ϭϲ͘ϲϭϰͿ
ĐŝĂŽƵŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͖ŽƵ;ĞͿKĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵŵĞƌĐĂĚŽ Impostos a recuperar
2.358 ;ϯ͘ϴϳϵͿ
2.706 ;ϯ͘ϮϵϰͿ
ĂƟǀŽƉĂƌĂĂƋƵĞůĞĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĚĞǀŝĚŽăƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘;ŝǀͿWŽůşƟĐĂĚĞďĂŝǆĂ ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
;Ϯϯ͘ϳϮϳͿ
406 ;Ϯϯ͘ϳϰϱͿ
433
691.443 686.904 718.383 ŽŵƉĂŶŚŝĂďĂŝǆĂƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĂŶĚŽŚĄŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞŝŶĚŝĐĂŵƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌ Partes relacionadas
9
;ϱϳϰͿ
733 ;ϭ͘ϰϳϱͿ
;ϰϵͿ
ĞƐƚĄĐŽŵŐƌĂǀĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŶĆŽŚĄƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐƌĞĂůŝƐƚĂƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ƉŽƌ Outras contas a receber
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
2.117 ;ϯ͘ϳϮϳͿ
1.785
1.345
ĞǆĞŵƉůŽ͕ƋƵĂŶĚŽŽĚĞǀĞĚŽƌĞƐƚĄĞŵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŽƵĚĞĐůĂƌŽƵĨĂůġŶĐŝĂ͕ŽƵ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĐŽŶƚĂƐ Fornecedores
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞĚĞϮϬϭϴ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ
;ϱ͘ϭϳϲͿ ;ϰ͘ϲϴϵͿ ;ϱ͘ϲϴϯͿ ;ϱ͘ϰϴϵͿ
ĂƌĞĐĞďĞƌ͕ƋƵĂŶĚŽŽƐǀĂůŽƌĞƐĞƐƚĆŽǀĞŶĐŝĚŽƐŚĄŵĂŝƐĚĞĚŽŝƐĂŶŽƐ͕ŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌƉƌŝŵĞŝƌŽ͘ Obrigações sociais
ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
10.991 ;ϱ͘ϮϯϴͿ 10.975 ;ϱ͘ϮϯϬͿ
KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐďĂŝǆĂĚŽƐƉŽĚĞŵĂŝŶĚĂĞƐƚĂƌƐƵũĞŝƚŽƐĂĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞ KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
patrimonial ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
Obrigações
por
acordo
judicial
;ϯϬ͘ϬϬϬͿ
30.000
;ϯϬ͘ϬϬϬͿ
30.000
Nota
ŝŶĐĞŶƟDa
Lucros
Lucros à
Total do ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂ Outras contas a pagar
;ϴϲϲͿ
3.663
;ϴϴϭͿ
3.410
explica- Capital Ações em
ǀŽƐ CompaEm
ZĞƚĞŶĕĆŽ acumula- ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂ
patrimônio ŽƉŝŶŝĆŽůĞŐĂůƋƵĂŶĚŽĂĚĞƋƵĂĚŽ͘YƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ
ƟǀĂ social tesouraria ĮƐĐĂŝƐ
nhia controladas
Legal de lucros
dos Assembleia líquidolíquido ;ǀͿDĞŶƐƵƌĂĕĆŽĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĂƐƉĞƌ- ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
32.740 ;ϰ͘ϲϰϰͿ 63.388 20.811
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ
61.417
;ϭͿ
3.090 47.092
47.746 12.284
49.133
256.929
477.690 das de crédito esperadas é uma função da probabilidade de inadimplência, perda por Juros pagos
;ϳϬϮͿ
;ϰϭϲͿ ;Ϯ͘ϵϲϭͿ ;ϯ͘ϮϵϰͿ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
23.c
- ;Ϯ͘ϬϵϭͿ
;ϭϯϯͿ
2.224
- ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ;ŽƵƐĞũĂ͕ĂĞǆƚĞŶƐĆŽĚĂƉĞƌĚĂƐĞŚŽƵǀĞƌŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂͿĞĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽŶĂ /ZĞ^ƉĂŐŽƐ
;ϳ͘ϱϵϲͿ ;ϲ͘ϳϳϭͿ ;ϴ͘ϭϱϬͿ ;ϲ͘ϵϴϬͿ
ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ͘ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĞƉĞƌĚĂƉŽƌŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝͲ
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽŵůƵĐƌŽ
de anos anteriores
23.f
;ϯ͘ϰϴϵͿ
;ϯ͘ϰϴϵͿ ƐĞďĂƐĞŝĂŶŽƐĚĂĚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐĂũƵƐƚĂĚŽƐƉĞůĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĐĞƌĐĂĚŽĨƵƚƵƌŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
24.442 ;ϭϭ͘ϴϯϭͿ 52.277 10.537
ƉůŝĐĂĕĆŽĞŵŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
23.b
1.070
- ;ϭ͘ϬϳϬͿ
-- ĚĞƐĐƌŝƚŽĂĐŝŵĂ͘ŵƌĞůĂĕĆŽăĞǆƉŽƐŝĕĆŽŶĂŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ͕ƉĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĞůĂĠƌĞ- &ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
23.d
- ;ϰϵ͘ϭϯϯͿ
49.133
- ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽĂƟǀŽŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͖ƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĂƌĂŶ- ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
33.243 ;ϭ͘ϱϴϲͿ 33.178 ;ϭϰ͘ϲϬϴͿ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
17.082
17.082 ƟĂ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ Ă ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ ŝŶĐůƵŝ Ž ǀĂůŽƌ ďĂŝǆĂĚŽ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽ͕ ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶͲ
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͗
- ƋƵĂŝƐƋƵĞƌǀĂůŽƌĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĂƐĞƌĞŵďĂŝǆĂĚŽƐŶŽĨƵƚƵƌŽŶĂĚĂƚĂĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚĞƚĞƌ- tos para futuro aumento de
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
23.f
- ;ϰ͘ϱϱϵͿ
;ϰ͘ϱϱϵͿ ŵŝŶĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĞŶĚġŶĐŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ŶŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂ- capital em controlada
10 ;ϭϵ͘ϱϬϬͿ ;ϯ͘ϱϬϬͿ
ZĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
23.d
49.133 ;ϰϵ͘ϭϯϯͿ
- ĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĨƵƚƵƌĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐĞĞŵŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĐĞƌĐĂ ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽϭϭ ;ϭϴ͘ϳϲϱͿ ;ϭϳ͘ϮϳϳͿ ;ϯϭ͘ϬϯϳͿ ;ϮϮ͘ϳϵϭͿ
Lucros à disposição da Assembleia
23.e
- ;ϭϯ͘ϲϳϳͿ
13.677
- ĚŽĨƵƚƵƌŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĂƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂĠĞƐƟŵĂĚĂĐŽŵŽ ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
13
;ϳϵͿ
;ϮϮϯͿ
;ϳϵͿ
;ϮϮϯͿ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
61.417
;ϭͿ
4.160 45.001
47.613 12.284
49.133
267.117
486.724 ĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐƋƵĞƐĆŽĚĞǀŝĚŽƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞ ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐƉĞůĂǀĞŶĚĂĚĞ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
23.c
- ;ϭ͘ϳϯϵͿ
;ϮϬͿ
1.759
- ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƚŽĞƚŽĚŽƐŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƉĞƌĂƌĞĐĞďĞƌ͕ĚĞƐĐŽŶ- ďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
170
122
170
255
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽŵůƵĐƌŽ
'ĂƐƚŽƐĐŽŵƉůĂŶƟŽĚĞĐĂŶĂͲ
ƚĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂŽƌŝŐŝŶĂů͘WĂƌĂƵŵǀĂůŽƌĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕
de anos anteriores
23.f
;Ϯ͘ϳϯϱͿ
;Ϯ͘ϳϯϱͿ ŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƵƐĂĚŽƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐĞƐƚĆŽĞŵůŝŶŚĂ -de-açúcar e soja
9
- ;Ϯϳ͘ϭϳϮͿ ;Ϯϯ͘ϰϱϮͿ
ƉůŝĐĂĕĆŽĞŵŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
23.b
1.985
- ;ϭ͘ϵϴϱͿ
- ĐŽŵŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƵƐĂĚŽƐŶĂŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
23.d
- ;ϰϵ͘ϭϯϯͿ
49.133
;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
32.562
32.562 ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽWϬϲ;ZϮͿͲKƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƟů͘WĂƌĂƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽͲƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
;ϰ͘ϵϯϭͿ ;ϮϮ͘ϰϲϰͿ ;Ϯϰ͘ϵϰϬͿ ;ϲϬ͘ϴϭϵͿ
ŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠŽďƌŝŐĂĚŽĂĞĨĞƚƵĂƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĂƉĞŶĂƐ
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͗
&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ĞŵĐĂƐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂƉĞůŽĚĞǀĞĚŽƌĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƋƵĞĠ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
23.f
- ;ϴ͘ϬϴϰͿ
;ϴ͘ϬϴϰͿ
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐ;ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐͿĚĞ
ZĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
23.d
49.133 ;ϰϵ͘ϭϯϯͿ
- ŐĂƌĂŶƟĚŽ͕ĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞƐƉĞƌĂĚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐƉĂƌĂ ƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
;ϯ͘ϲϳϲͿ 11.795 ;ϯ͘ϲϳϲͿ 11.795
Lucros à disposição da Assembleia
23.e
- ;Ϯϰ͘ϮϱϮͿ
24.252
- ƌĞĞŵďŽůƐĂƌŽĚĞƚĞŶƚŽƌĚĂƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽŝŶĐŽƌƌŝĚĂ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌƋƵĞĂ /ŶŐƌĞƐƐŽĚĞŶŽǀŽƐĞŵƉƌĠƐƟͲ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
61.417
;ϭͿ
6.145 43.262
47.593 12.284
49.133
288.634
508.467 ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƉĞƌĂƌĞĐĞďĞƌĚŽĚĞƚĞŶƚŽƌ͕ĚŽĚĞǀĞĚŽƌŽƵĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂƉĂƌƚĞ͘^ĞĂŽŵ- ŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
3.000
ƉĂŶŚŝĂŵĞŶƐƵƌŽƵĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐƉĂƌĂƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŵǀĂůŽƌĞƋƵŝǀĂƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
ůĞŶƚĞăWĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŵĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĂĚĂƚĂĚĞ WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
1RWDV([SOLFDWLYDVjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV,QGLYLGXDLVH&RQVROLGDGDVSDUDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
;ϭ͘ϲϬϰͿ ;ϭ͘ϳϭϯͿ ;ϭϬ͘ϯϱϯͿ ;ϭϬ͘ϰϵϬͿ
ƌĞůĂƚſƌŝŽĂƚƵĂůƋƵĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂWĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůŶĆŽƐĆŽŵĂŝƐĂƚĞŶĚŝĚĂƐ͕Ă ĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(Em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
;ϯ͘ϳϱϴͿ
- ;ϯ͘ϵϯϰͿ
1. Informações Gerais ŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐ;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟ŽƵ͞ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͟Ϳ͕ ƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚĞƐƐĞƐơƚƵůŽƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ ŽŵƉĂŶŚŝĂŵĞŶƐƵƌĂĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞŵǀĂůŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăWĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮ Pagamentos de impostos e
ŵĞƐĞƐŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĂƚƵĂů͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůŽƐĂƟǀŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƋƵĂŝƐĂĂďŽƌĚĂŐĞŵ
ƐĞĚŝĂĚĂŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ŶŽĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƚĞŵƉŽƌĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞƉŽŶ- ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐĐĂŵďŝĂŝƐ;ǀŝĚĞĂďĂŝǆŽͿ͕ŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽ
contribuições parcelados
- ;Ϯ͘ϰϴϲͿ
- ;Ϯ͘ϰϴϲͿ
ĚĞƌĂŶƚĞĂĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂĐŚĂĕĂĞĚĞŽƵƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐĂůĐŽſůŝĐĂƐ͕ĐƵũĂƐ ǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů;ǀŝĚĞĂďĂŝǆŽͿ͕ĞƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĐĂůĐƵůĂĚĂƵƐĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĚĞ ƐŝŵƉůŝĮĐĂĚĂĨŽŝƵƟůŝǌĂĚĂ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵŵŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂ- WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
23 ;ϯ͘ϲϮϴͿ ;ϱ͘ϯϲϯͿ ;ϯ͘ϲϮϴͿ ;ϱ͘ϯϲϯͿ
ŵĂƌĐĂƐ ƐĆŽ ĚĞ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂ;ǀŝĚĞŝƚĞŵ;ŝͿĂĐŝŵĂͿƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŵƵŵĐŽƌƌĞƐƉŽŶ- ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ;ĂƉůŝĐĂĚŽ
;ϭϮ͘ϲϲϲͿ
2.233 ;ϭϴ͘ϱϵϭͿ ;ϲ͘ϱϰϰͿ
ĚĞŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵŽƐſĐŝŽĐŽƟƐƚĂŽƵĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂĨŽƌŵĂĚĞĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƚĞƌŝĂŵƐŝĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĞƐ- ĚĞŶƚĞĂũƵƐƚĞĂŽƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂĐŽŶƚĂĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ͕ĞǆĐĞƚŽ ŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
;͞ũŽŝŶƚǀĞŶƚƵƌĞƐ͟Ϳ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝĂƵŶŝĚĂĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů;ĚĞƐƟůĂƌŝĂͿůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŵƵ- ƐĞƐơƚƵůŽƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐƟǀĞƐƐĞŵƐŝĚŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͘dŽĚĂƐĂƐŽƵƚƌĂƐ ƉĞůŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌ ƵŵĞŶƚŽ;ŝŵŝŶƵŝĕĆŽͿĚĞĂŝͲ
6.845 ;ϯϮ͘ϬϲϮͿ
8.746 ;ϱϲ͘ϴϮϲͿ
ŶŝĐşƉŝŽĚĞWŽƌƚŽ&ĞƌƌĞŝƌĂ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ;ĞƐƟůĂƌŝĂ>ĂŐĞĂĚŽͿ͕ƋƵĞƉƌŽĚƵǌƐƵĂƉƌŝŶ- ǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚĞƐƐĞƐơƚƵůŽƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂ- ŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂŽƐƋƵĂŝƐĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝ- ǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂ
ĐŝƉĂůŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂ͖ĚƵĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂƉĂĚƌŽŶŝǌĂĕĆŽĞĞŶǀĂƐĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂĐŚĂĕĂĞĚĞ ĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĞĂĐƵŵƵůĂĚĂƐŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͘YƵĂŶĚŽĞƐƐĞƐ ĚĂĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĞĂĐƵŵƵůĂĚĂŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟ- ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂŶŽ
4
4.658 36.720
5.965 62.791
ŽƵƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐĂůĐŽſůŝĐĂƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵĂůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ƐƚĂĚŽĚĞ ơƚƵůŽƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐƐĆŽďĂŝǆĂĚŽƐ͕ŽƐŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƌĞĐŽ- ŵĞŶƚŽƐ͕ĞŶĆŽƌĞĚƵǌŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘ 2.4.1. /ŶşĐŝŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽͲƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
^ĆŽWĂƵůŽĞĂŽƵƚƌĂƵŶŝĚĂĚĞŶŽŵƵŶşĐŝƉŝŽĚĞĂďŽĚĞ^ĂŶƚŽŐŽƐƟŶŚŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞWĞƌ- ŶŚĞĐŝĚĂƐĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐƐĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘;ŝŝŝͿ/ŶƐƚƌƵ- ĂŝǆĂ ĚĞ ĂƟǀŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ďĂŝǆĂ Ƶŵ ĂƟǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ĂƉĞŶĂƐ ƋƵĂŶĚŽ ŽƐ ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂŶŽ
4 11.503
4.658 14.711
5.965
ŶĂŵďƵĐŽ͘ƐƵĂƐĞĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞƐƚĄůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ƐƚĂĚŽ ŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ ĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĂŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚŽĂƟǀŽĞǆƉŝƌĂŵ͕ŽƵƋƵĂŶĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞ &ŝŶĂůĚŽǆĞƌĐşĐŝŽͲƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
^ĆŽWĂƵůŽ͘ƵŶŝĚĂĚĞĨĂďƌŝůĚĞĂďŽĚĞ^ĂŶƚŽŐŽƐƟŶŚŽͲWƉĂƐƐŽƵĂƐĞƌĞǆƉůŽƌĂĚĂƉĞůĂ EŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞĨĂǌĞƌĂŽƉĕĆŽŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů;ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĂ ŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽĂƟǀŽ
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽͿĚĞĚĞƐŝŐŶĂƌŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌ ƉĂƌĂŽƵƚƌĂĞŶƟĚĂĚĞ͘^ĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƚƌĂŶƐĨĞƌĞŽƵƌĞƚĠŵƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐ
ƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĞĐŽŶƟŶƵĂĂĐŽŶƚƌŽůĂƌŽĂƟǀŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐEŽƌĚĞƐƚĞ͘ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƐƵĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂƉĞůĂ ŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͘ĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐ
ĚĞƐƟůĂƌŝĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂϴϬ͕ϴй;ϭϬϳйĞŵϮϬϭϴͿĚŽƚŽƚĂůĚĞƉƌŽĚƵƚŽĂĐĂďĂĚŽĞŶǀĂǌĂĚŽƉĞůĂ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐŶĆŽĠƉĞƌŵŝƟĚĂƐĞŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƐƵĂƉĂƌĐĞůĂƌĞƟĚĂŶŽĂƟǀŽĞƵŵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƉĂƐƐŝǀŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐǀĂůŽƌĞƐ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ŽƚŽƚĂůĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉƌŽĐĞƐƐĂĚĂƉŽƌĞƐƚĂƵŶŝĚĂĚĞ͕ϳϲ͕ϵй;ϳϱ͕ϭйĞŵ ĨŽƌŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŽƵƐĞĨŽƌƵŵĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƉŽƌ ƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƚĞƌƋƵĞƉĂŐĂƌ͘^ĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞƚĠŵƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐ
ϮϬϭϴͿĨŽƌĂŵĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵͲWĞĐƵĄƌŝĂ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞŽŵĠƌĐŝŽ Ƶŵ ĐŽŵƉƌĂĚŽƌ Ğŵ ƵŵĂ ĐŽŵďŝŶĂĕĆŽ ĚĞ ŶĞŐſĐŝŽƐ͘ hŵ ĂƟǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ Ġ ŵĂŶƟĚŽ ƉĂƌĂ ƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĞƵŵĂƟǀŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂĂƌĞĐŽ/Z>/ĞĚĂƉĂƌƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂŽŶĚŽŵşŶŝŽŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝŽ'ƵŝůŚĞƌŵĞDƺůůĞƌ&ŝůŚŽĞKƵƚƌŽƐ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽƐĞ͗ͻ&ŽƌĂĚƋƵŝƌŝĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂƐĞƌǀĞŶĚŝĚŽĂĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͖ŽƵͻEŽƌĞ- ŶŚĞĐĞƌŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂŝŶĚĂƵŵĞŵƉƌĠƐƟŵŽŐĂƌĂŶƟĚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐ
;͞ŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&K͟Ϳ͕ĞƐƚĞƷůƟŵŽƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͘ƵŶŝĚĂĚĞ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĨŽƌƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐ͘EĂďĂŝǆĂĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͕Ă
ĚĞĂďŽĚĞ^ĂŶƚŽŐŽƐƟŶŚŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞWĞƌŶĂŵďƵĐŽ͕ƚĞŵƉŽƌĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞ ƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĞƚĞŵƵŵƉĂĚƌĆŽƌĞĂůƌĞĐĞŶƚĞĚĞŽďƚĞŶĕĆŽĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽĞĂƐŽŵĂĚĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽƌĞĐĞďŝĚĂĞĂƌĞĐĞďĞƌ
ĂƉĂĚƌŽŶŝǌĂĕĆŽ͕ŽĞŶŐĂƌƌĂĨĂŵĞŶƚŽĞĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂĐŚĂĕĂĞĚĞŽƵƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐ ůƵĐƌŽƐĂĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͖ŽƵͻ&ŽƌƵŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽ;ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĚĞƌŝǀĂƟǀŽƋƵĞƐĞũĂƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ ĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĂďĂŝǆĂĚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵƵŵŝŶƐƚƌƵĂůĐŽſůŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ ϴ͕Ϯй ;ϵ͕ϯй Ğŵ ϮϬϭϳͿ ĚŽ ƚŽƚĂů ĞŶǀĂƐĂĚŽ ŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂŽƵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽĞĞĨĞƟǀŽͿ͘KƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ ŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕Ž
consolidado, cuja matéria-prima é substancialmente adquirida com terceiros e conta com ĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ ŐĂŶŚŽŽƵĂƉĞƌĚĂĂĐƵŵƵůĂĚĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂĐƵŵƵůĂĚĂŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐŶŽƐąŵďŝƚŽƐĨĞĚĞƌĂůĞĞƐƚĂĚƵĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŵĞŶƚĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ ƐĆŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͘^ƵďƐĞ- ǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĠƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ŶĂďĂŝǆĂĚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
nº 22. WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞĚĞϮϬϭϴ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂ ƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĞůĞƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĐŽŵŽƐŐĂŶŚŽƐĞĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĞŵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƉƚŽƵŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƉŽƌ
ƉŽƐƐƵŝƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͗ĂͿsĂůĞĚŽyŝŶŐƵͲWĞĐƵĄƌŝĂ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞ ĚĞǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĞĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ ŵĞŶƐƵƌĂƌĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ŽŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂ
ŽŵĠƌĐŝŽ/Z>/;͞sĂůĞĚŽyŝŶŐƵ͟ͿĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĠƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞ ŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͘KƐŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐŶĆŽƐĞƌĆŽ ĂĐƵŵƵůĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂĐƵŵƵůĂĚŽŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŶĆŽĠ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŽƌƚŽ&ĞƌƌĞŝƌĂ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽ- ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ŵĂƐĠƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƉĂƌĂůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͘Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ůĂƐƐŝĮĞƚĞŵĐŽŵŽĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞƐ͗;ŝͿƉůĂŶƟŽĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĞ ŶŝĂŝƐ͖ƉĞůŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĞůĞƐƐĞƌĆŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐƉĂƌĂůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͘KƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƐŽďƌĞ ĐĂĕĆŽĐŽŵŽĚşǀŝĚĂŽƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽKƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƐĆŽ
ĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽăĞƐƟůĂƌŝĂ>ĂŐĞĂĚŽ͕ĮůŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ŝŝͿĞǆĞƌĐĞƌĂ ĞƐƐĞƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĂĐŽƌ- ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽƵĐŽŵŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƵďƐĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĐŽƌƚĞĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂůĠŵ ĚŽĐŽŵĂWϰϴ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵƵŵĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ƚąŶĐŝĂĚŽƐĂĐŽƌĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĞĂƐĚĞĮŶŝĕƁĞƐĚĞƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƉůĂŶƟŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂƐůĂǀŽƵƌĂƐƉĂƌĂŽŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&K͕ ĚĞƉĂƌƚĞĚŽĐƵƐƚŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘KƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƐĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂĐŽŶƚĂ͞ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶ- monial. 2.4.3. Instrumentos patrimoniais hŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĠƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂŵďĠŵŶŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘ďͿĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂͲŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕WĞĐƵĄƌŝĂĞŽŵĠƌĐŝŽ ĐĞŝƌĂƐͲKƵƚƌĂƐ͘͟;ŝǀͿƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽKƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶ- ƚŽƋƵĞĞǀŝĚĞŶĐŝĞƵŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƌĞƐŝĚƵĂůŶŽĂƟǀŽĚĞƵŵĂĞŶƟĚĂĚĞĂƉſƐĂĚĞĚƵĕĆŽĚĞ
>ƚĚĂ͘;͞ĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͟ͿĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĠƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌĐŽƚĂƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĐĞŝƌŽƐƋƵĞŶĆŽĂƚĞŶĚĞŵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽǀĂůŽƌ ƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐƉĂƐƐŝǀŽƐ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĞŵŝƟĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞůŝŵŝƚĂĚĂĐŽŵƐĞĚĞŶĂ&ĂǌĞŶĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞEŽǀĂhďŝƌĂƚĆ͕ƐƚĂĚŽĚŽ ũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ;ǀĞƌŝƚĞŶƐ;ŝͿĂ;ŝŝͿĂĐŝŵĂͿƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐĆŽƌĞĐĞďŝĚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐĚŽƐĐƵƐƚŽƐĚŝƌĞƚŽƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽ͘ƌĞĐŽŵDĂƚŽ'ƌŽƐƐŽ͘ŵϮϬϭϰƚĞǀĞŝŶşĐŝŽĂĐĞƐƐĂĕĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉĞĐƵĄƌŝĂƐ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽŝŵſ- ĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ͗ͻKƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶ- ƉƌĂĚŽƐƉƌſƉƌŝŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞĚĞĚƵǌŝĚĂĚŝƌĞǀĞůƌƵƌĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĨĂǌĞŶĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ĂƚĠĞŶƚĆŽĞǆƉůŽƌĂĚĂƉĞůĂĐŝŶĚŝĚĂsĂůĞĚŽ ƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĂ ƚĂŵĞŶƚĞŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘EĞŶŚƵŵŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƌĞyŝŶŐƵ;ĐŝƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵũƵůŚŽĚĞϮϬϭϰͿĞĂĚŽƉƌŽũĞƚŽĚĞĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞƐŝŐŶĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĂŶƟĚŽ ƐƵůƚĂŶƚĞĚĂĐŽŵƉƌĂ͕ǀĞŶĚĂ͕ĞŵŝƐƐĆŽŽƵĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚŽƐƉƌſƉƌŝŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŐƌĆŽƐ͕ĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ ƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŶĞŵƐĞũĂƵŵĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƵŵĂĐŽŵďŝŶĂ- ŶŝĂŝƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ Ϯ͘ϰ͘ϰ͘ WĂƐƐŝǀŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĂŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ
da Controladora, ocorrida em 31 de janeiro de 2014 e cronograma de implementação e ĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝ- WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƋƵĂŶĚŽŽƉĂƐƐŝŇĞǆŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽũĞƚŽ͕ĂƉƌŽǀĂĚŽĞŵƌĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŶƚƌŽ- ŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů;ǀŝĚĞŝƚĞŵ;ŝŝŝͿĂĐŝŵĂͿ͘ͻKƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞŶĆŽĂƚĞŶĚĞŵĂŽƐĐƌŝ- ǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĨŽƌ;ŝͿƵŵĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞĚĞƵŵĐŽŵƉƌĂĚŽƌĞŵƵŵĂĐŽŵďŝŶĂůĂĚŽƌĂ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϮϴĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϭϱ͘KƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞƐƚĆŽƉƌĞǀŝƐƚŽƐƉĂƌĂƐĞƌĞŵ ƚĠƌŝŽƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ ĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͕;ŝŝͿŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ŽƵ;ŝŝŝͿĚĞƐŝŐŶĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽ
ĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐ͕ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞŽƌĞƐƚĂŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉŽƌƚĞƐ ƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ;ǀŝĚĞŝƚĞŶƐ;ŝͿĞ;ŝŝͿĂĐŝŵĂͿƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĂŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘hŵƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽƐĞ͗ͻ&Žƌ
ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞůĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ĂơƚƵůŽĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͘ ǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞĂƚĞŶ- ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞƌĞĐŽŵƉƌĂŶŽĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͖ŽƵͻEŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ƐƟŵĂͲƐĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞϰϬйĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞϲϬйĚĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ƉĂƌĂĨĂǌĞƌ ĚĞŵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽ ŝŶŝĐŝĂůĨŽƌƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐƋƵĞĂŽŵƉĂĨĂĐĞĂŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘KƉƌŽũĞƚŽƉƌĞǀġƋƵĞŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞĂŐƌş- ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐ ĂŽ ǀĂůŽƌ ŶŚŝĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĞƚĞŵƵŵƉĂĚƌĆŽƌĞĂůƌĞĐĞŶƚĞĚĞŽďƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐĂĐƵƌƚŽ
ĐŽůĂƐĞƌĄƐƵƉĞƌĂǀŝƚĄƌŝŽŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞĂŵĂƚƵƌĂĕĆŽĚŽƐŽůŽƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂ͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ ũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƐĞĞƐƐĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĞůŝŵŝŶĂƌ ƉƌĂǌŽ͖ŽƵͻ&ŽƌƵŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĚĞƌŝǀĂƟǀŽƋƵĞƐĞũĂƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮĞŵƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞƐĐƌĞƐĐĞŶƚĞƐ͘ƐƟŵĂͲƐĞƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂ ŽƵƌĞĚƵǌŝƌƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞƵŵĂŝŶĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽŽƵƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ;ĚĞ- ŶĂŶĐĞŝƌĂŽƵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽĞĞĨĞƟǀŽ͘KƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ĞǆĐĞƚŽ
ƐĂĨƌĂ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂůĐĂŶĐĞĞƐƐĞƉĂƚĂŵĂƌ͘ŵϮϬϭϵ͕ĨŽŝĐŽŶĐůƵşĚŽŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĚĞůŝŵƉĞǌĂĞ ƐŝŐŶĂĚĂ͞ĚĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝů͟ͿƋƵĞƐƵƌŐŝƌŝĂĚĂŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŽƵĚŽ ƉĞůŽƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŽƵĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞĚĞƵŵ
ƉƌĞƉĂƌŽĚĞƐŽůŽĚĂĄƌĞĂĚĞƐƟŶĂĚĂĂŽƉƌŽũĞƚŽ;ϴ͘ϵϲϴŚĂͿ͕ƐĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉůĂŶƟŽĚĞƐŽũĂ͕ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐŐĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐƐŽďƌĞĞƐƐĞƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞŵďĂƐĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘ ĐŽŵƉƌĂĚŽƌĞŵƵŵĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͕ƉŽĚĞƐĞƌĚĞƐŝŐŶĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽ
ĞŵƵŵĂĄƌĞĂĚĞϴ͘ϲϯϲŚĂ;ϮϬϭϴͲϳ͘ϵϵϯŚĂͿ͕ĐƵũĂĐŽůŚĞŝƚĂĞƐƚĄƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂŽƐŵĞƐĞƐĚĞ ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽĚĞƐŝŐŶŽƵŶĞŶŚƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵů- ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƐĞ͗ͻƐƐĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĞůŝŵŝŶĂƌŽƵƌĞĚƵǌŝƌ
ũĂŶĞŝƌŽ͕ĨĞǀĞƌĞŝƌŽĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬ͘ĐĞƐƐĂĕĆŽĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞƉĞĐƵĄƌŝĂĚĞǀĞƌŝĂĨŽŝĐŽŶĐůƵşĚĂ ƚĂĚŽ͘KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞƵŵĂŝŶĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽŽƵƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƋƵĞƐƵƌŐŝƌŝĂĚĞ
em 2019 tendo sido totalmente eliminada as pastagens e as instalações pecuárias, rema- ũƵƐƚŽŶŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐĚĞǀĂůŽƌ ŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͖ŽƵͻKƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĮǌĞƌƉĂƌƚĞĚĞƵŵŐƌƵƉŽĚĞĂƟǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶŶĞƐĐĞŶĚŽĂƉĞŶĂƐĂƐĐĞƌĐĂƐĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƐƉĂƌĂŝƐŽůĂŵĞŶƚŽĚĂƐĄƌĞĂƐĚĞƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽƉĞƌŵĂ- ũƵƐƚŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞŶĆŽĨĂĕĂŵƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽ ĐĞŝƌŽƐ͕ŽƵĂŵďŽƐ͕ƋƵĞƐĞũĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽĞĐƵũŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƐĞũĂĂǀĂůŝĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽ
ŶĞŶƚĞĞĚĞĚŝǀŝƐĂĚĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͘KƐĂƟǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵĂĂƟǀŝĚĂĚĞƉĞĐƵĄƌŝĂĨŽƌĂŵ ĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚĂ'ĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂů͗KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶ- ƐĞƵǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĂŽƵĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞŝŶǀĞƐƟŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞďĂŝǆĂĚŽƐŽƵ͕ƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐĞƐƚĆŽƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐ͘ŵƌĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ ceiros denominados em moeda estrangeira é determinado naquela moeda estrangeira e ŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĞƐƐĞŐƌƵƉŽĨŽƌĞŵĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ŽĐŽƌƌŝĚĂĞŵϮϵĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĞŵĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ ĐŽŶǀĞƌƟĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĂǆĂăǀŝƐƚĂŶŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘ƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ͗ ŶĞƐƐĂďĂƐĞ͖ŽƵͻKƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĮǌĞƌƉĂƌƚĞĚĞƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŶƚĞŶĚŽƵŵŽƵŵĂŝƐ
ĂŽƉƌŽũĞƚŽĚĞŐƌĆŽƐ͕ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝƌƌŝŐĂĕĆŽƉŽƌĂƐƉĞƌƐĆŽ͕ ͻWĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽƋƵĞŶĆŽĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂ ĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐĞŵďƵƟĚŽƐ͕ĞĂWϰϴƉĞƌŵŝƟƌƋƵĞŽĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŵďŝŶĂĚŽĐŽŵŽƵŵƚŽĚŽƐĞũĂ
ĐƵũŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞƐƟŵĂĚŽĠĚĞZΨϮϰ͘ϬϬϬĞĂƐŽďƌĂƐƟǀĞƌĂŵŝŶşĐŝŽĞŵϮϬϭϵĐŽŵƉƌĞǀŝƐĆŽ ƌĞůĂĕĆŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚĂ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂƌƵďƌŝ- ĚĞƐŝŐŶĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌ
ĚĞƚĞƌŵŝŶŽĞŵϮϬϮϰ͘WĂƌĂĨĂǌĞƌĨĂĐĞĂĞƐƚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͕ĞƐƟŵĂͲƐĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞϳϬй ĐĂ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͖͟ͻWĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌ ŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐ
ĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞϯϬйĚĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ƐĞŶĚŽĞƐƚĞƷůƟŵŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉŽƌƚĞƐĚĞ ŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐƋƵĞŶĆŽĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞŚĞĚŐĞ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞůĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ĂơƚƵůŽĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͘
ĚĞƐŝŐŶĂĚĂ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐŽďƌĞŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂƐĆŽ ŶĆŽĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚĂ͘KŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂůşƋƵŝĚŽƌĞĐŽŶŚĞϮ͘ZĞƐƵŵŽĚĂƐWƌŝŶĐŝƉĂŝƐWŽůşƟĐĂƐŽŶƚĄďĞŝƐϮ͘ϭ͘ĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞAs de- ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͘͟KƵƚƌĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐ ĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌũƵƌŽƐƉĂŐŽƐƐŽďƌĞŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞĠŝŶĐůƵşŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĨŽƌĂŵĞůĂďŽƌĂĚĂƐĞĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂ- ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟ- ĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͟ŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘WŽƌĠŵ͕ƉĂƌĂƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƐŝŐĚĂƐĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͕ďĞŵĐŽŵŽĐŽŵŽƐ ŵĞŶƚŽƐ͖ͻWĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƋƵĞ ŶĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ŽǀĂůŽƌĚĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽ
ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ĞŵŝƟĚŽƐ ƉĞůŽ Žŵŝƚġ ĚĞ WƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ŽŶƚĄďĞŝƐ Ͳ W͕ ŶĆŽĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚĂ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞ- ĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƚƌŝďƵşǀĞŝƐĂŵƵĚĂŶĕĂƐŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĂƋƵĞůĞƉĂƐƐŝǀŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĞŵ
ĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞͲ&͘Ϯ͘Ϯ͘ĂƐĞƐĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽAs de- ĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͖͟ĞͻWĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ ŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐ
ŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵƌĞĂŝƐ;ZΨͿ͕ƋƵĞ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵ- ŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐƌĞƐƵůƚĂƐƐĞŶŽŽƵĂƵŵĞŶĠĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞĞůĂďŽƌĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶŽĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞ ďŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶ- ƚĂƐƐĞŽĚĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝůŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KǀĂůŽƌƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌ
ŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂƐĞŐƵŝƌ͘KĐƵƐƚŽŚŝƐƚſ- ǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͘ZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞ ũƵƐƚŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşǀĞŝƐĂŽƌŝƐĐŽ
ƌŝĐŽŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĠďĂƐĞĂĚŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂƐĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕƁĞƐƉĂŐĂƐĞŵƚƌŽĐĂĚĞĂƟǀŽƐ͘K ƵŵĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ;͞W͟ͿƐŽďƌĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵ- ĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐŶĆŽƐĆŽ
ƌĞƐƵŵŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮ- ŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͖ƉĞůŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĞůĂƐƐĆŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂƐ
ŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ Ġ ĐŽŵŽ ƐĞŐƵĞ͗ Ϯ͘ϯ͘ ĂŝǆĂ Ğ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐƋƵĂŶĚŽŽƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠďĂŝǆĂĚŽ͘KƐŐĂŶŚŽƐŽƵĂƐƉĞƌĚĂƐ
ŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽƐƐĂůĚŽƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ĚĞƉſƐŝƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐăǀŝƐƚĂĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞ- ĞĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘KǀĂůŽƌĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞŵŝƟĚŽƐĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂŽ
ƐŝŐŶĂĚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĐŽŵŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͘ƐĂƉůŝĐĂ- ĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐĠĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĞŵĐĂĚĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶŽƌŝƐĐŽ ǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽƌĞĐŽ
ĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉŽƐƐƵĞŵƉƌĂǌŽĚĞƌĞƐŐĂƚĞĚĞĂƚĠϵϬĚŝĂƐĚĂĚĂƚĂĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ƚġŵůŝƋƵŝĚĞǌ ĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘ŽŵƉĂŝŵĞĚŝĂƚĂĞĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚĂƐĂƵŵŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƌŝƐĐŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌ͘KĐĄůĐƵůŽĚŽǀĂůŽƌ ŶŚŝĂƐĞŵƉƌĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂW;ƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐͿĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůƉĂƌĂĐŽŶƚĂƐ
ũƵƐƚŽĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽůĞǀĂŶĚŽͲƐĞĞŵĐŽŶƐŝĚĞ- ĂƌĞĐĞďĞƌ͕ĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĞǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘ƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ƌĂĕĆŽĞƐƚĂƐƐĞƌĞŵƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵƵŵŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƐƚĂ- ĞƐƉĞƌĂĚĂƐƐŽďƌĞĞƐƐĞƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĞƐƟŵĂĚĂƐƵƐĂŶĚŽƵŵĂŵĂƚƌŝǌĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
ƌĞŵƐƵũĞŝƚĂƐĂƵŵŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƌŝƐĐŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌ͘KĐĄůĐƵůŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƐƐĂƐ ĐŽŵďĂƐĞŶĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚĞƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂũƵƐƚĂĚĂĐŽŵďĂƐĞ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĠĞĨĞƚƵĂĚŽůĞǀĂŶĚŽͲƐĞĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƐĐŽƚĂ- ĞŵĨĂƚŽƌĞƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĂŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐ͕ŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐŐĞƌĂŝƐĞŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐ
ções ou informações de mercado que possibilitem tal cálculo. ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐZĞ- ĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƚƵĂŝƐĞƉƌŽũĞƚĂĚĂƐŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽǀĂůŽƌĚĂŵŽĞĚĂŶŽƚĞŵƉŽ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌĐŽƚĂƐĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂĐŝŵĂ ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘WĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐŽƵƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞ
ĚĞϵϬĚŝĂƐĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘ƐƚĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞ ĂWĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůƋƵĂŶĚŽŚĄƵŵĂƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƐĚĞŽ
ƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĐŽŵŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞ- ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘WŽƌĠŵ͕ƐĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐŽďƌĞŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĆŽ
ƉĞŶĚĞĚĂŶĂƚƵƌĞǌĂĞĚĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐŽ- ƟǀĞƌĂƵŵĞŶƚĂĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŵĞŶƐƵŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘Ϯ͘ϰ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐKƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƌĞ- ƌĂĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐƉĂƌĂĂƋƵĞůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŵƵŵǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƋƵĂŶĚŽĨŽƌĞŵ ăWĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮŵĞƐĞƐ͘WĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ƉĂƌƚĞĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͘KƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽ ĞƐƉĞƌĂĚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĞǀĞŶƚŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂƉŽƐƐşǀĞůĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂĞƐƟŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘KƐĐƵƐƚŽƐĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƚƌŝďƵşǀĞŝƐ ŵĂĚĂĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĂWĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮŵĞƐĞƐƌĞƉƌĞăĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵĞŵŝƐƐĆŽĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ;ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶ- ƐĞŶƚĂĂƉĂƌĐĞůĂĚĂWĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůƋƵĞĚĞǀĞƌĞƐƵůƚĂƌĚŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ
ĐĞŝƌŽƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽͿƐĆŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĂŽŽƵĚĞĚƵǌŝĚŽƐ ĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĞƐĞũĂŵƉŽƐƐşǀĞŝƐĞŵƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮŵĞƐĞƐĂƉſƐĂ
ĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ƐĞĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘KƐ ĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘;ŝͿƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŽĂǀĂůŝĂƌƐĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĐƵƐƚŽƐĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƚƌŝďƵşǀĞŝƐăĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽ ĚŝƚŽĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƵŵĞŶƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ƟǀŽƐ ŝŶŝĐŝĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵƉĂƌĂŽƌŝƐĐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĂĚĂƚĂ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐdŽĚĂƐĂƐĐŽŵƉƌĂƐŽƵǀĞŶĚĂƐƌĞŐƵůĂƌĞƐĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞ ĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĐŽŵŽƌŝƐĐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝďĂŝǆĂĚĂƐŶĂĚĂƚĂĚĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͘ƐĐŽŵƉƌĂƐŽƵǀĞŶĚĂƐƌĞŐƵůĂƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂĐŽŵ- ŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͘ Ž ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞƐƐĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƚĂŶƚŽ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ƉƌĂƐŽƵǀĞŶĚĂƐĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŵĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞĂƟǀŽƐĚĞŶƚƌŽĚŽƉƌĂǌŽ ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂƐƋƵĂŶƚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĂůŝƚĂƟǀĂƐƋƵĞƐĞũĂŵƌĂǌŽĄǀĞŝƐĞƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐ͕ŝŶĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŶŽƌŵĂŽƵƉƌĄƟĐĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘dŽĚŽƐŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƌĞĐŽ- ĐůƵŝŶĚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĐĞƌĐĂĚŽĨƵƚƵƌŽ
ŶŚĞĐŝĚŽƐƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐŶĂƐƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƐĞŵĐƵƐƚŽŽƵĞƐĨŽƌĕŽŝŶĚĞǀŝĚŽ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĐĞƌĐĂĚŽĨƵƚƵƌŽůĞǀĂĚĂƐĞŵ
ĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽŝŶĐůƵĞŵĂƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĨƵƚƵƌĂƐĚŽƐƐĞƚŽƌĞƐŶŽƐƋƵĂŝƐŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐĚĂŽŵĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗KƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵăƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶ- ƉĂŶŚŝĂŽƉĞƌĂŵ͕ŽďƟĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽƐĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕ĂŶĂůŝƐƚĂƐĮŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͗ͻKĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠŵĂŶƟĚŽĞŵƵŵŵŽĚĞůŽ ĐĞŝƌŽƐ͕ſƌŐĆŽƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ƚŚŝŶŬͲƚĂŶŬƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞŽƵƚƌĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕
ĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĐƵũŽŽďũĞƟǀŽĠŵĂŶƚĞƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂĮŵĚĞĐŽůĞƚĂƌŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶ- ďĞŵĐŽŵŽǀĄƌŝĂƐĨŽŶƚĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐƌĞĂŝƐĞƉƌŽũĞƚĂĚĂƐƋƵĞĐŽƌƚƌĂƚƵĂŝƐ͖ĞͻKƐƚĞƌŵŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŐĞƌĂŵ͕ĞŵĚĂƚĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ŇƵǆŽƐ ƌĞƐƉŽŶĚĞŵăƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ŵƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌƐĆŽůĞǀĂĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŽƐũƵƌŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ ĚĂƐĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂŽĂǀĂůŝĂƌƐĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂƵŵĞŶƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽ
ƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĂďĞƌƚŽ͘KƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵăƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͗ͻĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƌĞĂůŽƵĞƐƉĞƌĂĚĂŶĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞ
ĂƐĞŐƵŝƌƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌŝƐĐŽŝŶƚĞƌŶĂŽƵĞǆƚĞƌŶĂ;ƐĞĚŝƐƉŽŶşǀĞůͿĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͖ͻĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͖ ͻ KƐ ƚĞƌŵŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ ĚŽ ĂƟǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ŐĞƌĂŵ͕ Ğŵ ĚĂƚĂƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ ƟǀĂŶŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚŽŵĞƌĐĂĚŽĞǆƚĞƌŶŽĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉĂƌĂƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŽƐũƵƌŽƐŝŶĐŝ- ƌŽĞŵƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ĂƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƐƉƌĞĂĚĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ŶŽƐƉƌĞĕŽƐĚŽ
ĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĂďĞƌƚŽ͘ŵŐĞƌĂů͕ƚŽĚŽƐŽƐŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĐƌĞĚŝƚĚĞĨĂƵůƚƐǁĂƉƉĂƌĂŽĚĞǀĞĚŽƌ͕ŽƵŶŽƉƌĂǌŽŽƵŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƋƵĂůŽǀĂůŽƌ
ƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ƉĞƐĂƌĚŽĚŝƐ- ũƵƐƚŽ ĚĞ Ƶŵ ĂƟǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ Ġ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĂŽ ƐĞƵ ĐƵƐƚŽ ĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͖ ͻ DƵĚĂŶĕĂƐ ĂĚǀĞƌƐĂƐ
ƉŽƐƚŽĂĐŝŵĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞĨĂǌĞƌĂŽƉĕĆŽͬĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞůĂƐĞŐƵŝƌŶŽƌĞĐŽŶŚĞ- ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŽƵƉƌŽũĞƚĂĚĂƐŶŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĞŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƵĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐƋƵĞĚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͖ͻŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞŽƉƚĂƌŝƌƌĞǀŽŐĂǀĞůŵĞŶƚĞƉŽƌ ǀĞŵĐĂƵƐĂƌƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽĚĞǀĞĚŽƌĞŵĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌǀĂƌŝĂĕƁĞƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĕƁĞƐĚĂĚşǀŝĚĂ͖ͻĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽƌĞĂůŽƵĞƐƉĞƌĂĚĂŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͖ͻ
patrimoniais em outros resultados abrangentes se determinados critérios forem cumpri- ƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞŽƵƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚŽŵĞƐŵŽ
ĚŽƐ;ǀĞƌŝƚĞŵ;ŝŝŝͿĂďĂŝǆŽͿ͖ĞͻŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞĚĞƐŝŐŶĂƌŝƌƌĞǀŽŐĂǀĞůŵĞŶƚĞƵŵŝŶǀĞƐƟ- ĚĞǀĞĚŽƌ͖ͻDƵĚĂŶĕĂĂĚǀĞƌƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƌĞĂůŽƵĞƐƉĞƌĂĚĂŶŽĂŵďŝĞŶƚĞƌĞŐƵůĂƚſƌŝŽ͕ĞĐŽŵĞŶƚŽĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞĂƚĞŶĚĂĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽǀĂ- ŶƀŵŝĐŽŽƵƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĚŽĚĞǀĞĚŽƌƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĞŵƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌ ĚĞĚŽĚĞǀĞĚŽƌĚĞĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĂĚşǀŝĚĂ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂ
ŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĂŽĨĂǌĞƌŝƐƐŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞůŝŵŝŶĂƌŽƵƌĞĚƵǌŝƌƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞƵŵ ĂǀĂůŝĂĕĆŽĂĐŝŵĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉƌĞƐƵŵĞƋƵĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƵĚĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝů͘;ŝͿƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĞŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂ O método ŵĞŶƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƋƵĂŶĚŽŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚƌĂĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĠƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂ ƚƵĂŝƐĞƐƚĆŽǀĞŶĐŝĚŽƐŚĄŵĂŝƐĚĞϯϬĚŝĂƐ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŶŚĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĂĚşǀŝĚĂĞĂůŽĐĂƌƐƵĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĂŽůŽŶŐŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶ- ǌŽĄǀĞŝƐĞƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐƋƵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĞŵŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͘ƉĞƐĂƌĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĂĐŝŵĂ͕ĂŽŵƉĂĐĞŝƌŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŽƵ ŶŚŝĂĂƐƐƵŵĞƋƵĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĆŽĂƵŵĞŶƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ;ŝƐƚŽĠ͕ĂƟǀŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝ- ƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƐĞŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƟǀĞƌƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝĐŝĂůͿ͕ĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĠĂƚĂǆĂƋƵĞĚĞƐĐŽŶƚĂĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŽƐƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂŝǆĂ ƚŽďĂŝǆŽŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘hŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽƚĞŶĚŽƌŝƐĐŽ
ĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƚŽĚŽƐŽƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĞƉŽŶƚŽƐƉĂŐŽƐŽƵƌĞĐĞďŝĚŽƐƋƵĞƐĞũĂŵ ĚĞĐƌĠĚŝƚŽďĂŝǆŽƐĞ͗;ϭͿKŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƟǀĞƌƵŵƌŝƐĐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂďĂŝǆŽ͕;ϮͿ
ƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂ͕ŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĞŽƵƚƌŽƐƉƌġŵŝŽƐŽƵĚĞĚƵ- KĚĞǀĞĚŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĨŽƌƚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶĕƁĞƐͿ͕ĞǆĐůƵŝŶĚŽƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂĞƐƟŵĂĚĂĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂ ƚƌĂƚƵĂŝƐŶŽĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͕Ğ;ϯͿDƵĚĂŶĕĂƐĂĚǀĞƌƐĂƐŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĞĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ
ĚşǀŝĚĂŽƵ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞƵŵƉĞƌşŽĚŽŵĞŶŽƌ͕ƉĂƌĂŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽ ŶŽ ůŽŶŐŽ ƉƌĂǌŽ ƉƵĚĞƌĞŵ ƌĞĚƵǌŝƌ͕ ŵĂƐ ŶĆŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƌĞĚƵǌĞŵ͕ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚŽ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐă ĚĞǀĞĚŽƌĚĞĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŽƵŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ͕ƵŵĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂũƵƐƚĂĚĂ ƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĐŽŵŽƚĞŶĚŽƵŵƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽďĂŝǆŽƋƵĂŶĚŽĞůĞƉŽƐƐƵŝĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
ĂŽĐƌĠĚŝƚŽĠĐĂůĐƵůĂĚĂĚĞƐĐŽŶƚĂŶĚŽŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐƉĞƌ- ĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞǆƚĞƌŶĂĚĞ͞ŐƌĂƵĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͟ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĮŶŝĚŽŵƵŶĚŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƵƐĞĂ
ĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂŶĂĚĂƚĂĚŽ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞǆƚĞƌŶĂŶĆŽĞƐƟǀĞƌĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ŽĂƟǀŽƉŽƐƐƵŝƵŵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘KĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽǀĂůŽƌ ĐƌĠĚŝƚŽŝŶƚĞƌŶĂĚĞ͞ĂĚŝŵƉůĞŶƚĞ͘͟ĚŝŵƉůĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƚĞŵƉŽƐŝĕĆŽĮŶĂŶĐŽŵďĂƐĞŶŽƋƵĂůŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕ĚĞĚƵ- ĐĞŝƌĂƐſůŝĚĂĞŶĆŽŚĄǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐ͘WĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞ
ǌŝĚŽĚĂĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĂĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĂĐƵŵƵůĂĚĂƵƐĂŶĚŽŽ ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƚŽƌŶĂƉĂƌƚĞĚŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞůĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŵŽĂĚĂƚĂĚĞ
ŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌŝŶŝĐŝĂůĞŽǀĂůŽƌŶŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƉĂƌĂĮŶƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽ
ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ĂũƵƐƚĂĚŽƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ͘KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚĞƵŵ ǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘ŽĂǀĂůŝĂƌƐĞŚŽƵǀĞƵŵĂƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƐĚĞ
ĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂŶƚĞƐĚŽĂũƵƐƚĞ ŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂƐ
ƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ͘ƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƵƐĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĂ ŵƵĚĂŶĕĂƐŶŽƌŝƐĐŽĚĞƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌĞƐƉĞĐşĮĐŽŝƌĄĚĞƐĐƵŵƉƌŝƌŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂƉĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŽĐƵƐƚŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞĂĞĮĐĄĐŝĂĚŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐƵƐĂĚŽƐƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌƐĞŚŽƵǀĞƵŵĂƵĂŵŽƌƟǌĂĚŽĞĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶ- ŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞŽƐƌĞǀŝƐĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂĚĞƋƵĂĚŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌƋƵĞŽƐ
ĐĞŝƌŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŽƵ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐĐŽŶƐŝŐĂŵŝĚĞŶƟĮĐĂƌƵŵĂƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂŶƚĞƐƋƵĞŽǀĂŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ͕ĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠĐĂůĐƵůĂĚĂĂƉůŝĐĂŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů ůŽƌƐĞƚŽƌŶĞǀĞŶĐŝĚŽ͘;ŝŝͿĞĮŶŝĕĆŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂ
ďƌƵƚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞƚŽƌŶĂŵ ƐĞŐƵŝƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƵŵĞǀĞŶƚŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂƉĂƌĂĮŶƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů;ǀŝĚĞĂďĂŝǆŽͿ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶ- ŝŶƚĞƌŶŽƵŵĂǀĞǌƋƵĞĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂŝŶĚŝĐĂƋƵĞŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵ
ĐĞŝƌŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞ- ĂƵŵĚŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĂƐĞŐƵŝƌƐĆŽĞŵŐĞƌĂůŶĆŽƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐ͗ͻYƵĂŶĚŽŚŽƵǀĞƌĚĞƐĐƵŵƉƌŝĐĞĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĂƉůŝĐĂŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶ- ŵĞŶƚŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ;ĐŽǀĞŶĂŶƚƐͿĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉĞůŽĚĞǀĞĚŽƌ͖ŽƵͻƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƐĞŶĐĞŝƌŽ͘^Ğ͕ĞŵƉĞƌşŽĚŽƐĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͕ŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶ- ǀŽůǀŝĚĂƐŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞŽƵŽďƟĚĂƐĚĞĨŽŶƚĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐŝŶĚŝĐĂŵƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌŶĆŽŝƌĄƉĂŐĂƌ
ĐĞŝƌŽƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŵĞůŚŽƌĂƌĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĆŽ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƐĞƵƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ƐĞŵůĞǀĂƌĞŵĐŽŶƚĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂƌĂŶĞƐƚĞũĂŵĂŝƐƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĂƉůŝĐĂŶ- ƟĂƐĚĞƟĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂĂŶĄůŝƐĞĂĐŝŵĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚŽĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚĞƌĂƋƵĞĂŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂŽĐŽƌƌĞƋƵĂŶĚŽƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƚĄǀĞŶĐŝĚŽŚĄŵĂŝƐĚĞϯϬ
ƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŽƵŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞ ĚŝĂƐ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŶŚĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĂǌŽĄǀĞŝƐĞƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐƋƵĞĚĞŵŽŶƐĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĂƉůŝĐĂŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂũƵƐƚĂĚĂĐŽŵďĂƐĞŶŽĐƌĠĚŝƚŽĂŽĐƵƐƚŽ ƚƌĞŵƋƵĞƵŵĐƌŝƚĠƌŝŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂŵĂŝƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĞũĂŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚŽ͘;ŝŝŝͿƟǀŽƐ
ĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƉſƐŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘KĐĄůĐƵůŽŶĆŽƌĞǀĞƌƚĞĂďĂƐĞ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵďƌƵƚĂŵĞƐŵŽƋƵĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŵĞůŚŽƌĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞ ĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƋƵĂŶĚŽƵŵŽƵŵĂŝƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞƚĞŶŚĂŵƵŵŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽ
ŵŽĚŽƋƵĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĆŽĞƐƚĞũĂŵĂŝƐƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘ƌĞ- ƐŽďƌĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚĂƋƵĞůĞĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƟǀĞƌŽĐŽƌƌŝĚŽ͘ƐĞǀŝĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŝŶĐůƵşĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐʹƌĞ- ĚġŶĐŝĂƐĚĞƋƵĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŝŶĐůƵĞŵĚĂĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐ͟;ŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϲͿ͘;ŝŝͿ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌ ĚŽƐŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐƐŽďƌĞŽƐĞǀĞŶƚŽƐĂƐĞŐƵŝƌ͗;ĂͿŝĮĐƵůĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚŽĞŵŝƐjusto por meio de outros resultados abrangentesKƐơƚƵůŽƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐŵĂŶƟĚŽƐƉĞůĂ ƐŽƌŽƵĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͖;ďͿsŝŽůĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ƚĂůĐŽŵŽŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂŽƵĞǀĞŶƚŽƉĂƐƐĂĚŽ
ŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͘KƐ ;ǀŝĚĞŝƚĞŵ;ŝŝͿĂĐŝŵĂͿ͖;ĐͿK;ƐͿĐƌĞĚŽƌ;ĞƐͿĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͕ƉŽƌŵŽƟǀŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐŽƵĐŽŶƚƌĂƚƵơƚƵůŽƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐƐĆŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂ ĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͕ĐŽŶĐĞĚĞƵĂŽĚĞǀĞĚŽƌƵŵĚĞƐĐŽŶƚŽ
ƟǀŽ

Nota
expliCirculante
ĐĂƟǀĂ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂͲ
reapresentado
4
Aplicações
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲ
reapresentado
5
Contas a receber
de clientes
6
Estoques
7
Impostos e
contribuições a
recuperar
8
ƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
9
Outras contas a receber
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
circulante
Não Circulante
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂ
ůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͗
Impostos e
contribuições a
recuperar
8
ĞƉſƐŝƚŽƐ
judiciais
20
Partes relacionadas
18
Estoques
7
ƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐϵ
Imposto de renda e
contribuição social
diferidos
27
Outras contas a receber
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
em controladas
10
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
11
Direito de uso de
ĂƟǀŽƐ
12
/ŶƚĂŶŐşǀĞů
13
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
não circulante
dŽƚĂůĚŽƟǀŽ

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ
Controladora
Consolidado
WĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
Nota
Controladora
31.12.19 31.12.18 01.01.2018 31.12.19 31.12.18 01.01.2018
explicaCirculante
ƟǀĂ 31.12.19 31.12.18 01.01.18
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕
11.503
4.658
12.465 14.711
5.965
13.441 ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
14
1.106
1.620
1.595
Arrendamento a
Pagar
12
3.076
20.479
15
18.868
16.752
12.726
35.640 68.883
91.552 48.727 81.905
116.647 Fornecedores
Obrigações sociais
16
15.353
13.473
25.687
17
17.591
13.403
4.212
61.406 55.568
67.477 62.003 56.551
68.375 KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
18
8.084
4.559
5.812
101.245 117.000
101.747 107.363 125.191
108.273 Partes relacionadas
Obrigações por
acordo judicial
19
30.000
22.838
3.215
3.989
5.870
3.808
6.110
902
3.960
6.337
1.312 Outras contas a pagar
67.293
83.796
99.219
- 23.453 20.404
10.480 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
7.033
6.354
6.872
9.934
8.351
8.078 Não Circulante
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕
14
2.587
3.651
4.624
220.635 258.573
281.015 270.151 304.704
326.606 ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
Arrendamento a Pagar 12
836
23.866
Imposto de renda e contribuição social diferidos 27
27.842
23.434
19.396
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕
ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐϮϬ
6.516
13.332
21.253
2.770
9.550
8.818
4.033 10.953
10.533 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ
restauração
21
47.274 23.081
22.672 47.316 23.114
22.745 ambiental
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽ
37.781
40.417
69.139
16.289 13.729
26.289 16.289 13.729
26.289 não circulante
478
477
1.001
478
477
1.001 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
61.417
61.417
61.417
75
2.967 Capital social
Ações em tesouraria
;ϭͿ
;ϭͿ
;ϭͿ
ZĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂ
6.145
4.160
3.090
689
1.056
1.271 ŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
2.205
2.385
2.578
2.205
2.385
2.578 ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂção patrimonial
90.855
92.614
94.838
61.417
61.417
61.417
138.776 121.608
118.919
- ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
181.023 181.140
184.419 338.868 329.936
323.942 Lucros à disposição da
Assembleia
288.634 267.117 256.929
3.756
- 11.032
- dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀ23 508.467 486.724 477.690
335
394
337
382
475
451 ŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
dŽƚĂůĚŽWĂƐƐŝǀŽ
392.906 352.364
365.033 421.292 382.200
391.777 ĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
613.541 610.937 646.048
613.541 610.937
646.048 691.443 686.904
718.383 >şƋƵŝĚŽ

Demonstrações do Resultado para os exercícios
ĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞĚĞϮϬϭϴ
;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ͕ĞǆĐĞƚŽŽůƵĐƌŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽƉŽƌĂĕĆŽͿ
Consolidado
Nota
Controladora
Consolidado
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ
2019
2018
2019
2018
31.12.19 31.12.18 01.01.18 ZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂĚĞsĞŶĚĂƐ
Ğ^ĞƌǀŝĕŽƐ
24 440.160 420.048
476.823
447.020
15.492 13.122 13.262 Custo dos Produtos Vendi;Ϯϲϯ͘ϱϳϱͿ ;Ϯϱϭ͘ϰϱϬͿ ;Ϯϵϲ͘ϰϵϬͿ ;Ϯϳϯ͘ϵϯϭͿ
6.827
- 22.174 ĚŽƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƐϮϱ
25.305 23.513 14.615 Variação do Valor Justo
9
576
371
16.822 15.091 25.920 ĚŽƐƟǀŽƐŝŽůſŐŝĐŽƐ
176.585 168.598
180.909
173.460
17.817 13.644
4.212 >ƵĐƌŽƌƵƚŽ
8.084
4.559
5.812 ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĞƐƉĞƐĂƐͿKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂͲ
10
;Ϯ͘ϯϯϮͿ
;ϴϭϬͿ
- 30.000 22.838 lência patrimonial
25 ;ϵϰ͘ϲϳϵͿ ;ϭϬϬ͘ϴϵϴͿ ;ϵϰ͘ϲϳϵͿ ;ϭϬϬ͘ϴϵϴͿ
3.416
4.177
6.272 ŽŵǀĞŶĚĂƐ
93.763 104.106 115.105 'ĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐϮϱ ;ϰϳ͘ϱϱϭͿ ;ϱϰ͘ϳϮϯͿ ;ϱϭ͘ϵϱϳͿ ;ϱϴ͘ϴϳϱͿ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐϮϱ
6.983
;ϯϲϭͿ
6.698
230
;ϭϯϳ͘ϱϳϵͿ ;ϭϱϲ͘ϳϵϮͿ ;ϭϯϵ͘ϵϯϴͿ ;ϭϱϵ͘ϱϰϯͿ
32.252 39.025 39.708
4.439
- 23.866 >ƵĐƌŽŶƚĞƐĚŽZĞƐƵůͲ
tado Financeiro
39.006
11.806
40.971
13.917
26
6.018
9.319
2.792
6.681
45.391 43.120 40.007 ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
>ƵĐƌŽŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^
45.024
21.125
43.763
20.598
6.669 13.438 21.425 /ZĞ^
Correntes
27
;ϴ͘ϬϱϰͿ
;ϱͿ
;ϴ͘ϱϲϯͿ
;ϭϴϴͿ
Diferidos
27
;ϰ͘ϰϬϴͿ
;ϰ͘ϬϯϴͿ
;Ϯ͘ϲϯϴͿ
;ϯ͘ϯϮϴͿ
;ϭϮ͘ϰϲϮͿ
;ϰ͘ϬϰϯͿ
;ϭϭ͘ϮϬϭͿ
;ϯ͘ϱϭϲͿ
462
491
582
>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
32.562
17.082
32.562
17.082
89.213 96.074 125.588 >ƵĐƌŽĄƐŝĐŽĞŝůƵşĚŽƉŽƌ
ĂĕĆŽĚŽĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůͲZΨϮϴ
20,61
10,81
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
61.417 61.417 61.417
;ϭͿ
;ϭͿ
;ϭͿ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞ
dezembro de 2019 e de 2018 ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ
6.145
4.160
3.090
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
90.855 92.614 94.838 >ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
32.562 17.082
32.562
17.082
61.417 61.417 61.417 Outros resultados abrangentes
ZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞdŽƚĂůĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
32.562 17.082
32.562
17.082
288.634 267.117 256.929
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
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ĚĂĚŽƌĂEĆŽŚŽƵǀĞĂůƚĞƌĂĕĆŽŶĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽŶƋƵĞĐĂĚĂƵŵƉŽƐƐƵŝƵŵĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƐŽůŽ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŐĞŶĠƟĐŽ͕ĐůŝŵĂ͕ĞƚĐ͘;ŝŝͿ 17. Obrigações Fiscais
Consolidado
ƚƌĂƚŽƐĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĮŐƵƌĂĐŽŵŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌĂ͘KƐŝŵƉĂĐƚŽƐĚĂĂĚŽĕĆŽĚĂŶŽƌŵĂ
KƐƉƌĞĕŽƐĚŽĕƷĐĂƌdŽƚĂůZĞĐƵƉĞƌĄǀĞůͲdZƐĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƉƌŽũĞĕĆŽĚŽƐ
Controladora
Consolidado
31.12.19
31.12.18
ĞƐƚĆŽĚĞƚĂůŚĂĚŽƐŶĂEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂϭϮ͘Ϯ͘ϮϮ͘ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18
YƵĂŶƟĚĂĚĞ
Valor
YƵĂŶƟĚĂĚĞ Valor ƉƌĞĕŽƐĨƵƚƵƌŽƐĚŽĂĕƷĐĂƌŶĞŐŽĐŝĂĚŽĞŵďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĂŽůƐĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞ 'ĂĚŽĚĞĐŽƌƚĞ͗
6.364
7.464
6.364
ĚĞsĂůŽƌĞƐĚĞEŽǀĂzŽƌŬĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƉƌĞĕŽĨƵƚƵƌŽĚŽĞƚĂŶŽů͘;ŝŝŝͿƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ /ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞWƌŽĚƵƚŽƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚŽƐͲ/W/ϳ͘ϰϲϰ
276
276
30
31 ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĂǆĂĚĞƌŝƐĐŽĞ /ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂWĞƐƐŽĂ:ƵƌşĚŝĐĂͲ/ZW:
ĐĂŝǆĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴA Com- ŽŵĂƚĠϮϰŵĞƐĞƐ;ĐĂďĞĕĂƐͿ
Controladora
Consolidado
15
32 ŶŽƉĞƌĮůĚĞĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƚŽƌƐƵĐƌŽĞŶĞƌŐĠƟĐŽŶŽƌĂƐŝů͘ĐƵůƚƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽĂŵĞůŚŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞƐĞƵƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ 'ĂĚŽƌĞƉƌŽĚƵƚŽƌ;ĐĂďĞĕĂƐͿ
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18
59
12 ĐĂƌĠŝŶŝĐŝĂĚĂƉĞůŽƉůĂŶƟŽĚĞŵƵĚĂƐĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĞĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽĐŽƌƚĞ
͞&ƵŶĚŽƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͕͟ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂƌƵďƌŝĐĂĚĞ͞ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ƋƵŝŶŽƐͲĞƐƚŽƋƵĞƐ;ĐĂďĞĕĂƐͿ
169
367
225 ŽĐŽƌƌĞĂƉſƐƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮĂϭϴŵĞƐĞƐĚŽƉůĂŶƟŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂĐĂŶĂĠĐŽƌƚĂĚĂĞĂƉůĂŶƚĂ ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂůƐŽďƌĞŽ>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽͲ^>>ϭϲϵ
ĚĞĐĂŝǆĂ͕͟ĞŶƚĞŶĚĞƵƋƵĞĚĞǀĞƐĞƌŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂĚĞ͞ƉůŝĐĂ- WĂƐƚĂŐĞŶƐĨŽƌŵĂĚĂ;ŚĞĐƚĂƌĞƐͿ
- ;ϮϮϱͿ ƉŽƌƚĂĚŽƌĂŽƵƌĂŝǌ;͞ƐŽƋƵĞŝƌĂ͟ͿĐŽŶƟŶƵĂŶŽƐŽůŽ͘ƉſƐĐĂĚĂĐŽƌƚĞŽƵĂŶŽͬƐĂĨƌĂ͕ĂƐŽƋƵĞŝƌĂ Impostos sobre Circulação
ĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͟ƚŽĚŽĞƋƵĂůƋƵĞƌơƚƵůŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞ͞>&dĞ͕͟ƐĞŶĚŽ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŶŽĂƟǀŽ
8.636 20.228
7.993 18.389 ƚƌĂƚĂĚĂĐƌĞƐĐĞŶŽǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂŶĚŽĞŵŵĠĚŝĂƵŵƚŽƚĂůĚĞĐŝŶĐŽƐĂĨƌĂƐ͘ƉůĂŶƚĂƉŽƌƚĂĚŽƌĂ ĚĞDĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ
7.135
4.603
7.140
4.605
ĞƐƚĞƐ͞>ĞƚƌĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕EdE͕>dEĞ͕ŽƵƚƌŽƐƉĂƉĠŝƐ͘͟ƐƚĂĂůŽĐĂĕĆŽƌĞŇĞƚĞĚĞĨŽƌŵĂŵĂŝƐĂĐƵ- >ĂǀŽƵƌĂĚĞƐŽũĂ;ŚĞĐƚĂƌĞƐͿ
3.225
1.592 2.015
PIS e COFINS
1.492
1.073
1.548
1.163
ƌĂĚĂŶŽƋƵĞĚŝǌŽ͞WϬϯ;ZϮͿ͟Ğ͞sDK&1/KͲ/Zh>ZͬsDͬ^Eͬ^WͬŶ͘ǑϬϭͬϮϬϭϵͿʹ >ĂǀŽƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ŚĞĐƚĂƌĞƐͿϭ͘ϳϱϬ
23.453
20.479 ĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌͲƐŽƋƵĞŝƌĂĠĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂĐŽŵŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƉĞůŽĐƵƐƚŽĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ Outras
1.055
1.363
1.220
1.512
/ƚĞŵϭϬ͗ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚĞĐĂŝǆĂʹ>&d͛Ɛ͟ĞƉƌŽƉŝĐŝĂƵŵĂŵĞůŚŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƋƵĂŶƚŽĂƐƵĂ dŽƚĂůĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
23.453
20.404 ĞŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĐŽŶƐƵŵşǀĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĂƐĞƌĐŽůŚŝĚĂ;͞ĐĂŶĂĞŵ Total
17.591 13.403 17.817
13.644
ƉŽƐŝĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͕ĂĚŽƚĂŶĚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂĞŵƐƵĂƉŽůşƟĐĂĐŽŶƚĄďŝůĂŶƚĞ- ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
75 ƉĠ͟ͿĞƐƚĄŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽŶŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘>ĂǀŽƵƌĂĚĞƐŽũĂ Em 18. Partes Relacionadas ĂͿƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĞĨĞƚƵĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵ
ƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂĚŽƚĂĚĂ͘ŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĚŽWϮϯʹWŽůşƟĐĂƐŽŶƚĄďĞŝƐ͕DƵĚĂŶ- ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
23.453
20.479 ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞĚĞϮϬϭϴ͕ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĨŽƌĂŵƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂ ĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵ͗
ĕĂĚĞƐƟŵĂƟǀĂĞZĞƟĮĐĂĕĆŽĚĞƌƌŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂƐĂůƚĞƌĂƌĂŵƐƵĂƐƉŽůşƟ- dŽƚĂůĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂůĂǀŽƵƌĂĚĞƐŽũĂ͗;ŝͿWĂƌĂĂůĂǀŽƵƌĂĚĞƐŽũĂ͕ĨŽŝƵƟůŝǌĂĚŽŽ
31.12.19 31.12.18
ĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂĚŽƚĂĚĂƐƉŽƌƵŵĂƉŽůşƟĐĂĐŽŶƚĄďŝůƋƵĞŵĞůŚŽƌƌĞŇĞƚĞƐƵĂƉŽƐŝ- ďͿDŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐ
ǀĂůŽƌĚĂĐŽƚĂĕĆŽƉŽƌƐĂĐĂƐĚĞϲϬŬŐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉƌĞĕŽŵĠĚŝŽƉƌĂƟĐĂĚŽŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽ
Consolidado
7
399
ĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐuas controladas (pelos argumentos acima mencionaĚĞEŽǀĂhďŝƌĂƚĆ͕ŽŶĚĞƐĞůŽĐĂůŝǌĂĂ&ĂǌĞŶĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĞĞǆŝƐƚĞƵŵŵĞƌĐĂĚŽĂƟǀŽ͕Ğ ZĞĐĞŝƚĂͲŽƵƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ
Cana-deCompra de matéria-prima - cana-de-açúcar
4.438
4.337
ĚŽƐĞĞŵůŝŶŚĂĐŽŵŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϭϰŝƚĞŵ͞;ďͿ͟ĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽWĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽͿ
WĞĐƵĄƌŝĂ
-açúcar
Soja
Total ĚĂĐŽƚĂĕĆŽƉƵďůŝĐĂĚĂŶŽďŽůĞƟŵ͞ŽŶͲůŝŶĞ͟^ŝŵĐŽŶƐƵůƚ͘ĐŽƚĂĕĆŽƉŽƌƐĂĐĂƐĚĞƐŽũĂĚĞϲϬŬŐ ŽŵƉƌĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
Ğ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƉƌŽĐĞĚĞƵĂƐƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕƁĞƐĚĞĨŽƌŵĂƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĂĞŵƐƵĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽƌƌĞƐĞŵϮϬϭϵĨŽŝĚĞZΨϲϰ͕ϱϵ;ZΨϲϲ͕ϮϰĞŵϮϬϭϴͿ͘;ŝŝͿƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽĐƵƐƚŽ ;ĐŽƌƚĞĞĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌͿ
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ
3.372
1.588
8.487
13.447
316
1.266
ƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĂƌĂĮŶƐĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐ͕ĞŵƌĞůĂĕĆŽăĂƋƵĞůĂƐŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞĞŵŝƟŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚŽĐĂƉŝƚĂů͕ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĂǆĂĚĞƌŝƐĐŽĞŽƉĞƌĮůĚĞĞŶĚŝǀŝĚĂ- Total
4.754
5.603
ĚĂƐ͘WĂƌĂĮŶƐĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚŽĞǆĞƌ- sĂƌŝĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
;ϭ͘ϯϰϲͿ
;ϴϱϵͿ
2.576
371 ŵĞŶƚŽĚŽƐĞƚŽƌŶŽƌĂƐŝů͘ƚĂǆĂŵĠĚŝĂƵƟůŝǌĂĚĂĞŵϮϬϭϵĨŽŝĚĞϴ͕ϬϴйĂĂ;ϵ͕ϮϲйĂ͘Ă͕Ğŵ ďͿƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĞĨĞƚƵĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐŽŵĂƉĂƌƚĞ
ĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ŽŝŵƉĂĐƚŽƐĞĚĂƌĄĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗ͻZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂ- ĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
ϮϬϭϴͿ͘;ŝŝŝͿƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĠĐĂůĐƵůĂĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵĚĂĚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ƉŽƌƚĂůŚĆŽĚĞƉůĂŶĕĆŽŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞ 'ĂƐƚŽƐĐŽŵƉůĂŶƟŽĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&K͗
3.381
20.071
23.452 ƚĂĕĆŽ͕ĞŵƋƵĞĐĂĚĂƵŵƉŽƐƐƵŝƵŵĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƐŽůŽ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŐĞŶĠƟĐŽ͕ĐůŝĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƐĂůĚŽĚĞĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚĞĂŝǆĂŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝ- ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂůĂǀŽƵƌĂ
Controladora
Consolidado
;ϴͿ
;ϴͿ ŵĂ͕ĞƚĐ͘;ŝǀͿĄƌĞĂƉůĂŶƚĂĚĂĨŽŝĚĞϴ͘ϲϯϲŚĂ;ϳ͘ϵϵϯĞŵϮϬϭϴͿĐŽŵƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĞƐƟŵĂĚĂ
ŵŽŶŝĂůĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞ Abate
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18
;ϭ͘ϵϰϯͿ
;Ϯ͘ϬϵϱͿ
;ϭϮ͘ϳϰϱͿ
;ϭϲ͘ϳϴϯͿ Ğŵϱϭ͕ϵƐĂĐĂƐĚĞϲϬŬŐƉŽƌŚĞĐƚĂƌĞ;ϰϵ͕ϯƐĂĐĂƐĞŵϮϬϭϳͿ͘;ǀͿKƉĞƌşŽĚŽĚĞĐƵůƟǀŽƉƌĞǀŝƐƚŽ ƵƐƚŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
ϮϬϭϴ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞĞŵŝƟĚŽƐĞŵϮϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ͕ĞĚŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵϭǑ͘ Vendas
9.206
8.059
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
75
2.015
18.389
20.479
ĠĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞƋƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐĞĚĞĐŽůŚĞŝƚĂ͕ĚĞƚƌġƐŵĞƐĞƐ͕ĐŽŵŝŶşĐŝŽĞŵũĂŶĞŝƌŽ Compra de matéria-prima - cana-de-açúcar 23.473 26.467
ĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞĞŵŝƟĚŽĞŵϮϮĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϴ͗
23.473
26.467
sĂƌŝĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ĚĞϮϬϮϬ͘KŵŽĚĞůŽĞĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Total
23.473 26.467
32.679
34.526
Controladora
ĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
;ϯϬͿ
;ϵϱͿ
701
576 ĂŵĞůŚŽƌĞƐƟŵĂƟǀĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶŽĮŵĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽĞƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ
Originalmente
ƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĐŽŵƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ŽďƐĞƌ'ĂƐƚŽƐĐŽŵƉůĂŶƟŽĞ
ƉŽƌŽĐĂƐŝĆŽĚĞƐƵĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĂũƵƐƚĂĚŽƐ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŵĞŶApresentado
ZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
Reapresentado ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂůĂǀŽƵƌĂ
4.705
22.468
27.173 ƐƵƌĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞŶşǀĞůϯ͗ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ƉĂƌĂ ǀĂŶĚŽͲƐĞŽƐƉƌĞĕŽƐƐƵŐĞƌŝĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞWƌŽĚƵƚŽƌĞƐĚĞĂŶĂͲĚĞͲĕƷĐĂƌ͕ĕƷĐĂƌĞ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ
29.139
;Ϯϰ͘ϮϴϭͿ
4.658 Abate
- ŽƐĂƟǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐ͕ƋƵĞŶĆŽƐĆŽďĂƐĞĂĚĂƐŶŽƐĚĂĚŽƐĂĚŽƚĂĚŽƐƉĞůŽŵĞƌĐĂĚŽ;ŽƵƐĞũĂ͕ ůĐŽŽůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͲKE^E͘ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵƉƌĞƐƚĂƐĞƌǀŝĕŽƐŶŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽƌƚĞĞĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƉůĂŶƟŽĞĚĞ
Aplicações Financeiras
44.402
24.481
68.883 Vendas
;ϰϱͿ
;ϯ͘ϰϬϬͿ
;Ϯϭ͘ϯϯϬͿ
;Ϯϰ͘ϳϳϱͿ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶĆŽŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐͿ͘
ƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĚĂůĂǀŽƵƌĂĐĂŶĂǀŝĞŝƌĂĂŽŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&K͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĮƌŵĂĚŽƐ
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͲKƵƚƌŽƐ
185.032
185.032 ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
3.225
20.228
23.453 ϭϬ͘/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂͿŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐ
ĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ǀĂůŽƌŝǌĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĚŝĄƌŝĂƐĞŚŽƌĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ͘KǀĂůŽƌĠ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
352.364
352.364 ŵϮϬϭϵ͕ĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵƉŽƐƐƵŝϭ͘ϳϱϬŚĞĐƚĂƌĞƐ;ϭ͘ϱϵϮŚĞĐƚĂƌĞƐĞŵϮϬϭϴͿĚĞ
31.12.2019
31.12.18
ĮǆĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽƐĐƵƐƚŽƐĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐĞŶŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ
ƟǀŽƚŽƚĂů
610.937
610.937 ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉůĂŶƚĂĚĂ͕ƐĞŶĚŽϰϵϭŚĞĐƚĂƌĞƐ;ϮϲϳĞŵϮϬϭϴͿĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĞϭ͘Ϯϱϵ
Vale do Xingu
Centro da Mata
Total
Total
Consolidado
ŚĞĐƚĂƌĞƐ;ϭ͘ϯϮϱŚĞĐƚĂƌĞƐĞŵϮϬϭϴͿĞŵƚĞƌƌĂƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ĂƋƵĂů͕ƋƵĂŶĚŽĐŽůŚŝĚĂ͕ƐĞƌĄ /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
41.647
97.129
138.776
121.608 ĚĞŵĂƌŐĞŵĚĞϱй͘ƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĞĨĞƚƵĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵƐĞƵƐ
Originalmente
ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞǀĞŶĚŝĚĂăĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ƋƵĞĂƵƟůŝǌĂƌĄĐŽŵŽŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞ ďͿĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůŵϮϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĨŽŝĮƌ- ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐͲƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ͗
Controladora
Consolidado
Apresentado
ZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
Reapresentado ĐĂĐŚĂĕĂ͘ƐƐĞĂƟǀŽĞƐƚĄĂǀĂůŝĂĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ŵĞŶŽƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞǀĞŶĚĂƐ͘ŵϮϬϭϵ͕ mado Instrumento de Acordo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com a
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ
43.468
;ϯϳ͘ϱϬϯͿ
5.965 ĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂƉŽƐƐƵŝϴ͘ϲϯϲŚĞĐƚĂƌĞƐ;ϳ͘ϵϵϯŚĞĐƚĂƌĞƐĞŵϮϬϭϴͿĚĞƉůĂŶƚĂĕĆŽ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŽƋƵĂůĞƐƚĂƐĞŽďƌŝŐĂĂĞĨĞƚƵĂƌĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞĂƚĠZΨϯϲ͘ϱϳϬăĐŽŶĐŝŽŶŝƐƚĂƐͲƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ͗
Aplicações Financeiras
44.402
37.503
81.905 ĚĞƐŽũĂĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐ͕ĐŽŵƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞĐŽůŚĞŝƚĂŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞũĂŶĞŝƌŽĂŵĂƌĕŽĚĞ ƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĂơƚƵůŽĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͘ƵƌĂŶƚĞ
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͲKƵƚƌŽƐ
216.834
216.834 ϮϬϮϬ͕ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞŶĞŐŽĐŝĂĚĂĐŽŵƚĞƌĐĞŝƌŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ ŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĨŽƌĂŵĂĚŝĂŶƚĂĚŽƐZΨϭϵ͘ϱϬϬ;ZΨϯ͘ϱϬϬĞŵ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĚŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
1.458
1.164
1.458
1.164
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
382.200
382.200 ŶǑϯϮ͘ĐͿ͘ĐͿĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽKǀĂůŽƌũƵƐƚŽĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ϮϬϭϴͿ͘KƐĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ZΨϯ͘ϱϬϬĞĞŵũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ Total
1.458
1.164
1.458
1.164
ƟǀŽƚŽƚĂů
686.904
686.904 ŝŶŝĐŝĂůĚŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĞƌĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽŶĂĚĂƚĂͲďĂƐĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘K ZΨϰ͘ϬϬϬ͕ĨŽƌĂŵŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐĞŵĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƵŵĂ
ĐͿKƐƐĂůĚŽƐŶŽĮŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƐĆŽĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
ŐĂŶŚŽŽƵĂƉĞƌĚĂŶĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞŵĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůĂĚŝĨĞƌĞŶ- ŶŽǀĂĐŽƚĂĂĐĂĚĂZΨϭ͕ϬϬŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽĂƐĞŐƵŝƌ͗
ĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞϭĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϴ͗
Controladora
Consolidado
ĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞŽƐĐƵƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽĂƚĠŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĚĞ2019
2018
Controladora
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18
ĚƵǌŝĚŽĚĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƐĞŶĚŽ
EŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
3.500
Originalmente
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͗
19.500
3.500 ŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&K;ŝͿ
9.315
4.879
9.315
4.879
Apresentado
ZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
Reapresentado ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞sĂƌŝĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕͟ŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽ Adiantamentos recebidos
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ŵĞŶŽƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐ
de capital
;ϳ͘ϱϬϬͿ
- ĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ;ŝŝͿ
6.974
8.850
6.974
8.850
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ
36.720
;Ϯϰ͘ϮϱϱͿ
12.465 ĚĞǀĞŶĚĂ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂͲƐĞĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞǀĂůŽƌĚĞĐƵƐƚŽĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĂƚĠĂƋƵĞůĞŵŽŵĞŶ- Aumento
EŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
15.500
3.500 dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
16.289
13.729
16.289
13.729
Aplicações Financeiras
67.297
24.255
91.552 ƚŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽďŝŽůſŐŝĐĂŽĐŽƌƌĞĚĞƐĚĞŽŵŽŵĞŶĐͿDŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͗
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͲKƵƚƌŽƐ
176.998
176.998 to inicial ou quando não se espera que o impacto dessa transformação sobre o preço seja
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ;ŝŝŝͿ
8.084
4.559
8.084
4.559
Vale
Centro
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
365.033
365.033 ŵĂƚĞƌŝĂůĞ͕ŶĞƐƐĞƐĐĂƐŽƐ͕ŽƐŐĂƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐƉŽĚĞŵƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĂǀĂůŝĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽ͘Gado
8.084
4.559
8.084
4.559
do Xingu da Mata
Total dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƟǀŽƚŽƚĂů
646.048
646.048 ĚĞĐŽƌƚĞ͕ŵĂƚƌŝǌĞƐĞƌĞƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐWĂƌĂŽŐĂĚŽĚĞĐŽƌƚĞ͕ĞŵϮϬϭϴ͕ĨŽŝƵƟůŝǌĂĚŽŽǀĂůŽƌĚĂ WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƚŽƚĂůŶŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůͲй
100
100
100 ;ŝͿZĞĨĞƌĞͲƐĞăĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂŽŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&KŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶƐƚƌƵConsolidado
ĐŽƚĂĕĆŽƐĞŐƵŶĚŽĐĂĚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ;ŝĚĂĚĞĞƐĞǆŽͿƋƵĞĐŽŵƉƁĞŽƌĞďĂŶŚŽ͘WĂƌĂĂƐŵĂƚƌŝǌĞƐĞ Capital social
42.029
48.183
90.212 ŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽ͕ĮƌŵĂĚŽĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ƐƵũĞŝƚŽăƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĐĂůĐƵůĂĚĂ
ƌĞƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐĨŽŝƵƟůŝǌĂĚŽŽƉƌĞĕŽŵĠĚŝŽƉŽƌĂƌƌŽďĂŵƵůƟƉůŝĐĂĚŽƉĞůĂŵĠĚŝĂĚĞƉĞƐĂŐĞŵ YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂĕƁĞƐͬĐŽƚĂƐƉŽƐƐƵşĚĂƐ
42.029
48.183
90.212 ĐŽŵďĂƐĞĞŵϭϬϰйĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂƚĂǆĂĚŽ/͘;ŝŝͿZĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞ
Originalmente
41.647
97.129 138.776 ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƐĞŶĚŽ͗;ĂͿZΨϯϳϮƌĞůĂƟǀŽƐĂĚĠďŝƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĐĂůĐƵůĂĚĂ
Apresentado
ZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
Reapresentado ŶŽ͞ŐĂŶĐŚŽ͘͟ĐŽƚĂĕĆŽƐĞŐƵŶĚŽĐĂĚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĞŽƉƌĞĕŽŵĠĚŝŽƉŽƌĂƌƌŽďĂĨŽƌĂŵŽďƟĚŽƐ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.829
;ϰ͘ϭϲϭͿ
;Ϯ͘ϯϯϮͿ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ
62.791
;ϰϵ͘ϯϱϬͿ
13.441 ĞŵĐŝĚĂĚĞƐƉƌſǆŝŵĂƐĂŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĚĞEŽǀĂhďŝƌĂƚĆĞ>ĂŵďĂƌŝ͛KĞƐƚĞ͕ĂŵďŽƐŶŽƐƚĂĚŽ
ĐŽŵďĂƐĞĞŵϵϴ͕ϱйĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂƚĂǆĂĚŽ/;ĞŵϮϬϭϴZΨϵϵϬͿĞ;ďͿZΨϲ͘ϲϬϮ;ZΨϳ͘ϴϲϬ
39.017
79.901 118.918 ĞŵϮϬϭϴͿƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĂƉĂƌƚĞŝŶĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĂ͕ĂƉſƐƚƌĂŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂAplicações Financeiras
67.297
49.350
116.647 ĚĞ DĂƚŽ 'ƌŽƐƐŽ͕ ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ ŽŶĚĞ ƐĞ ůŽĐĂůŝǌĂŵ Ă &ĂǌĞŶĚĂ ĞŶƚƌŽ ĚĂ DĂƚĂ Ğ Ă &ĂǌĞŶĚĂ ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
801
;ϭ͘ϲϭϭͿ
;ϴϭϬͿ ĚŽĚŽƐĂƵƚŽƐĚĂĂĕĆŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂƵƌĂĚŽĞŵĨĂĐĞĚĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĐŽŶƟĚĂƐ
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͲKƵƚƌŽƐ
195.518
195.518 ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶĂƐƋƵĂŝƐĞǆŝƐƚĞƵŵŵĞƌĐĂĚŽĂƟǀŽ͕ĞĂƐĐŽƚĂĕƁĞƐƐĆŽƉƵ- /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
391.777
391.777 ďůŝĐĂĚĂƐŶŽŽůĞƟŵWĞĐƵĄƌŝŽŝĄƌŝŽ'ZͲ&EW͘>ĂǀŽƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂ ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů;ΎͿ
3.500
3.500 ŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϮϵĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϬϱ͕ŶĂƋƵĂůĨŽŝ
ŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽĂƟǀŽƉĂƌĂůĂǀŽƵƌĂƐĞŵĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĞŵŝƐƟǀŽƚŽƚĂů
718.383
718.393 ƐĂƐĨŽƌĂŵƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͗
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
39.818
81.790 121.608 ĂƉƌŽǀĂĚĂĂƉƌŽƉŽƐŝƚƵƌĂĚĞĂĕĆŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϭϱϵĚĂ>Ğŝ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
1.829
;ϰ͘ϭϲϭͿ
;Ϯ͘ϯϯϮͿ ŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲĐŽŶƚƌĂŽĞŶƚĆŽĚŝƌĞƚŽƌͲŐĞƌĂůĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŵĞŵďƌŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂControladora
31.12.19
31.12.18 /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů;ΎͿ
4.000
4.000 ĕĆŽ͕>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕ŝŵƉĞƚƌĂĚĂƉĞůŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽDƵůůĞƌ;WƌŽĐĞƐƐŽŶǑ
Originalmente
ZĞĐůĂƐƐŝĮReapre- ƌĞĂĞƐƟŵĂĚĂĚĞĐŽůŚĞŝƚĂ;ŚĂͿ
1.750
1.592 Adiantamento para futuro aumento de capital
15.500
15.500 ϵϰϬͬϮϬϬϱͿ͘KƐĂůĚŽĚĞƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞZΨϲ͘ϲϬϮĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂ
apresentado
ĐĂĕĆŽ
sentado WƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚĂ;ƚͬŚĂͿ;ŝͿ
71,06
73,88 ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
41.647
97.129 138.776 d:^WĞũƵƌŽƐĚĞϭйĂ͘ŵ͘ŵďŽƌĂũĄƚĞŶŚĂŚĂǀŝĚŽŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ĂƐƉĂƌYƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞdZƉŽƌƚŽŶĞůĂĚĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ŬŐͿϭϮϬ
120
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ
ƚĞƐĚŝƐĐƵƚĞŵĂŝŶĚĂƋƵĞƐƚƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽĐƌĠĚŝƚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞǀŝĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕
0,71
0,66 ŵĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ͕ĨŽŝĞĨĞƚƵĂĚĂĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽĐŝĂůĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ ƐĞŶĚŽĂƉĂƌĐĞůĂĐŽŶƚƌŽǀĞƌƟĚĂĚĞĚŝƌĞŝƚŽĞƐĞƌĞƐƵŵĞăŶĂƚƵƌĞǌĂĚŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐ
ĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
;ϭϭ͘ϴϯϭͿ
;ϭϭ͘ϴϯϭͿ WƌĞĕŽŵĠĚŝŽƉƌŽũĞƚĂĚŽĚĞdZ͕ĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ;ZΨͿ;ŝŝͿ
ƉĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϳ͘ϱϬϬ͘
ϴ͕Ϭϴй
ϵ͕Ϯϲй
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
22.895
;Ϯϰ͘ϰϴϭͿ
;ϭ͘ϱϴϲͿ dĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ;ŝŝŝͿ
ŶŽĐƵƌƐŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƐĐŽŶƐƚƌŝĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞŵĂŶĚĂ͕ŽƋƵĞŝŶ;ŝͿƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĠĐĂůĐƵůĂĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵĚĂĚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ƉŽƌƚĂůŚĆŽĚĞƉůĂŶƚĂĕĆŽ͕Ğŵ 11. Imobilizado Composição dos saldos
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽ
ŇƵĞŶĐŝĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŽĐĄůĐƵůŽĚĞũƵƌŽƐĞĐŽƌƌĞĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂĚŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞǀŝĚŽĂŽŵŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
2.017
;Ϯϰ͘ϰϴϭͿ
;ϮϮ͘ϰϲϰͿ
Controladora ƉĂŶŚŝĂ͘EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĐĂƐŽŽ:ƵşǌŽĚĂϯǐsĂƌĂşǀĞůĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂĚĞĐŝĚĂŵĂũŽƌĂƌŽǀĂůŽƌ
Custo
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
WƌŽǀŝƐĆŽ
Custo
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿ
ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĂĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽ͕ŽĐƌĠĚŝƚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐĞƌĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĞƐƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͘;ŝŝŝͿK
Total
acumulada
para perdas
31.12.19
total
acumulada
31.12.18 ǀĂůŽƌĚĞZΨϴ͘Ϭϴϰ;ZΨϰ͘ϱϱϵĞŵϮϬϭϴͿƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͕ƐƵũĞŝƚŽƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽϮ͘Ϯϯϯ
2.233
Terras
e
terrenos
15.216
15.216
15.216
15.216
ƵŵĞŶƚŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿĚĞĐĂŝǆĂ
ăĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŽƐƋƵĂŝƐĨŽƌĂŵĐĂůĐƵůĂĚŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
120.329
;ϰϮ͘ϱϵϴͿ
77.731
117.952
;ϯϵ͘ϲϮϱͿ
78.327 ĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĞĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ăƌĂǌĆŽĚĞϮϱй͘ĚͿZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽ
ĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
;ϳ͘ϱϴϭͿ
;Ϯϰ͘ϰϴϭͿ
;ϯϮ͘ϬϲϮͿ ĚŝĮĐĂĕƁĞƐĞďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ
DĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
173.699
;ϭϮϱ͘ϵϬϴͿ
47.791
156.244
;ϭϬϳ͘ϯϵϮͿ
48.852 ƉĞƐƐŽĂůͲĐŚĂǀĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽKƉĞƐƐŽĂůͲĐŚĂǀĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝŶĐůƵŝŽƐĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
52.600
;Ϯϵ͘ϮϳϬͿ
23.330
50.922
;Ϯϴ͘ϬϯϳͿ
22.885
ĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
36.720
;Ϯϰ͘ϮϱϱͿ
12.465 ZĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐĞƚŽŶĠŝƐ
Contentores e recipientes
17.972
;ϴ͘ϮϵϬͿ
;ϳͿ
9.675
16.315
;ϳ͘ϱϮϬͿ
8.795 ĞŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͘ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƉĂŐĂŽƵĂƉĂŐĂƌƉŽƌƐĞƵƐƐĞƌǀŝĕŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞƐƚĄ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚĞĐĂŝǆĂ
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
3.563
;ϯ͘ϬϮϵͿ
534
4.096
;ϯ͘ϱϭϲͿ
580 ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͗
ŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
29.139
;Ϯϰ͘ϰϴϭͿ
4.658 DĄƋƵŝŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
Controladora
Consolidado
11.421
;ϴ͘ϱϬϱͿ
2.916
10.982
;ϳ͘ϯϲϯͿ
3.619
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18
Consolidado
sĞşĐƵůŽƐ
4.546
;ϰ͘ϬϳϵͿ
467
4.481
;ϯ͘ϳϵϬͿ
691
7.160
8.174
7.503
8.663
2.407
;Ϯ͘ϭϭϭͿ
296
2.380
;Ϯ͘ϬϵϵͿ
281 Honorários
Originalmente
ZĞĐůĂƐƐŝĮReapre- DſǀĞŝƐ͕ƵƚĞŶƐşůŝŽƐĞŽƵƚƌŽƐ
9.000
9.000
401.753
;ϮϮϯ͘ϳϵϬͿ
;ϳͿ
177.956
378.588
;ϭϵϵ͘ϯϰϮͿ
179.246 /ŶĚĞŶŝǌĂĕƁĞƐ
apresentado
ĐĂĕĆŽ sentado Total em operação
2.316
1.985
2.385
2.059
Obras em andamento
3.067
3.067
1.894
1.894 Encargos sociais
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ
9.476
19.159
9.888
19.722
404.820
;ϮϮϯ͘ϳϵϬͿ
;ϳͿ
181.023
380.482
;ϭϵϵ͘ϯϰϮͿ
181.140 Total
ĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
10.537
10.537 Total
ĞŵĂŝƐďĞŶĞİĐŝŽƐ
222
238
222
238
Consolidado Total
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
22.895
;ϯϳ͘ϱϬϯͿ ;ϭϰ͘ϲϬϴͿ
9.698
19.397
10.110
19.960
Custo
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
WƌŽǀŝƐĆŽ
Custo
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
WƌŽǀŝƐĆŽ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
total
acumulada
para perdas
31.12.19
total
acumulada
para perdas
31.12.18
ŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
;Ϯϯ͘ϯϭϲͿ
;ϯϳ͘ϱϬϯͿ ;ϲϬ͘ϴϭϵͿ
Terras e terrenos
15.216
15.216
15.216
15.216 ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂͲ'KƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϬϮĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϭϵ;ϮϬϭϴ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿ
131.193
;ϰϰ͘ϲϴϱͿ
;ϭϱϯͿ
86.355
127.137
;ϰϭ͘ϬϬϴͿ
;ϭϴϮͿ
85.947 'KƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϮϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϴͿ͘
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ;ϲ͘ϱϰϰͿ
;ϲ͘ϱϰϰͿ ĚŝĮĐĂĕƁĞƐĞďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ
DĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
163.805
;ϭϭϱ͘ϭϰϭͿ
;ϰͿ
48.660
157.256
;ϭϬϳ͘ϲϯϵͿ
;ϱͿ
49.612 19. Obrigações por Acordo Judicial ŵϮϬϭϵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂůŝƋƵŝĚŽƵŽƐĂůĚŽĂƉĂŐĂƌĚŽ
ƵŵĞŶƚŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿĚĞĐĂŝǆĂ
DĄƋƵŝŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
33.728
;ϭϲ͘ϰϳϲͿ
;ϭϮͿ
17.240
29.278
;ϭϯ͘ϱϳϭͿ
;ϭϴͿ
15.689 ĂĐŽƌĚŽũƵĚŝĐŝĂůĞŵĂĕĆŽĚĞĞǆĞĐƵĕĆŽŶŽƐĂƵƚŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽăƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
;ϭϵ͘ϯϮϯͿ
;ϯϳ͘ϱϬϯͿ ;ϱϲ͘ϴϮϲͿ ZĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐĞƚŽŶĠŝƐ
52.978
;Ϯϵ͘ϰϮϭͿ
;ϰͿ
23.553
51.299
;Ϯϴ͘ϭϱϬͿ
;ϴͿ
23.141 ǀĂƐŝůŚĂŵĞƐĐŽŵĂůŽŐŽŵĂƌĐĂϱϭŵŽǀŝĚĂĐŽŶƚƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͘
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
sĞşĐƵůŽƐ
8.030
;ϲ͘ϰϰϭͿ
1.589
7.942
;ϱ͘ϱϮϱͿ
2.417 ϮϬ͘WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂZŝƐĐŽƐ&ŝƐĐĂŝƐ͕şǀĞŝƐĞdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐŽŵďĂƐĞŶĂƐĂŶĄůŝƐĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ
ŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
62.791
;ϰϵ͘ϯϱϬͿ
13.441 Contentores e recipientes
17.972
;ϴ͘ϮϴϴͿ
;ϳͿ
9.677
16.316
;ϳ͘ϱϮϬͿ
8.796 ĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐŝŵƉĞƚƌĂĚŽƐĐŽŶƚƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŶĂŽƉŝŶŝĆŽ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚĞĐĂŝǆĂ
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
3.705
;ϯ͘ϭϬϳͿ
598
4.221
;ϯ͘ϱϳϬͿ
651 ĚĞƐĞƵƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ĨŽƌĂŵĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐŶŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƉĂƌĂ
ŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
43.468
;ϯϳ͘ϱϬϯͿ
5.965 dĞƌƌĂƐĚĞĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ
126.593
126.593
120.606
120.606 ƌŝƐĐŽƐĐŽŵƉĞƌĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƉƌŽǀĄǀĞŝƐ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗
755
;ϰϳϭͿ
;ϱͿ
279
ͻƐƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕƁĞƐĞĨĞƚƵĂĚĂƐŶĆŽĂůƚĞƌĂŵŽƚŽƚĂůĚŽƐĂƟǀŽƐ͕ŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞŽ Instalações pecuárias
Controladora
>ĂǀŽƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ
10.277
;ϰ͘ϳϯϵͿ
5.538
9.888
;ϰ͘ϰϵϵͿ
5.389
ůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽŶĆŽŝŵƉĂĐƚĂŵĐŽǀĞŶĂŶƚƐ͘ͻEĆŽŚĄŽƵƚƌĂƐŶŽƌŵĂƐŽƵŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂ31.12.19
31.12.18
2.650
;Ϯ͘ϯϯϬͿ
;ϲͿ
314
2.624
;Ϯ͘ϯϭϲͿ
;ϵͿ
299 dŝƉŽƐĚĞĂĕĆŽ
WƌŽǀĄǀĞů
WŽƐƐşǀĞů
WƌŽǀĄǀĞů
WŽƐƐşǀĞů
ĕƁĞƐĞŵŝƟĚĂƐĞĂŝŶĚĂŶĆŽĂĚŽƚĂĚĂƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵ͕ŶĂŽƉŝŶŝĆŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƚĞƌŝŵƉĂĐƚŽ DſǀĞŝƐ͕ƵƚĞŶƐşůŝŽƐĞŽƵƚƌŽƐ
566.147
;ϮϯϬ͘ϲϮϴͿ
;ϭϴϲͿ
335.333
542.538
;Ϯϭϰ͘ϮϲϵͿ
;ϮϮϳͿ
328.042 dƌŝďƵƚĄƌŝĂƐŶĂƐĞƐĨĞƌĂƐ͗
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽŽƵŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ͘ Total em operação
em andamento
3.535
3.535
1.894
1.894 Judicial
18.065
28.598
25.439
28.752
ϯ͘ƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŝŶĐůƵĞŵĂƐĚĞ- Obras
Total
569.682
;ϮϯϬ͘ϲϮϴͿ
;ϭϴϲͿ
338.868
544.432
;Ϯϭϰ͘ϮϲϵͿ
;ϮϮϳͿ
329.936 ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
4.692
25.671
3.782
50.172
ŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͕ĂƐƐŝŵ
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂ
2.720
6.498
2.751
6.430
ĚĞĮŶŝĚĂƐƉŽƌƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵŽƉŽĚĞƌĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĂƐƉŽůşƟĐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽƉĞƌĂ- DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐ
16.249
21.171
Controladora şǀĞŝƐ
ĐŝŽŶĂŝƐĚĞƐƐĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌĂĂƵĨĞƌŝƌďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ƐĞŐƵŝƌƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶ25.477
77.016
31.972
106.525
Terras e ĚŝĮĐĂĕƁĞƐ
DĄƋƵŝŶĂƐ͕ ZĞƐĞƌǀĂConten- Equipamen- DĄƋƵŝŶĂƐĞ
DſǀĞŝƐ͕ Total em Obras em
ƚĂĚŽƐŽƐĚĞƚĂůŚĞƐĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽĮŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͗
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ
;ϭϴ͘ϵϲϭͿ
;ϲϮϲͿ
;ϭϴ͘ϲϰϬͿ
;ϭ͘ϰϴϯͿ
terree
BenfeitoEquipamentos
ƚſƌŝŽƐ
tores
e
tos
de
inforimplementos
utensílios
operaandaVale do Xingu
Centro da Mata
6.516
13.332
nos
rias e instalações e tonéis recipientes
ŵĄƟĐĂ
agrícolas Veículos e outros
ĕĆŽ
mento
Total dŽƚĂůĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
2019
2018
2019
2018
78.185
55.358 22.885
4.601
316
4.572
818
341 182.292
2.127 184.419 WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
18.281
16.170
31.244
29.974 ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ 15.216
6.516
13.332
165
3.162
386
5.606
408
444
284
3 10.458
7.539 17.997 WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
33.442
26.373
133.720 125.071 Aquisição
6.516
13.332
;ϯϲͿ
;ϰϭͿ
;ϭϱͿ
;ϭϬͿ
;ϭͿ
;ϭϬϯͿ
;ϭϬϯͿ Total
ƟǀŽƚŽƚĂů
51.723
42.543
164.964 155.045 ĂŝǆĂƐ
Consolidado
2.913
3.890
969
7.772
;ϳ͘ϳϳϮͿ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
5.397
1.950
21.082
18.373 Transferências
31.12.19
31.12.18
;Ϯ͘ϵϬϬͿ
;ϭϯ͘ϱϭϳͿ ;ϭ͘ϯϱϱͿ
;ϭ͘ϯϵϳͿ
;ϭϯϰͿ
;ϭ͘ϯϵϳͿ
;ϰϭϭͿ
;ϲϮͿ ;Ϯϭ͘ϭϳϯͿ
- ;Ϯϭ͘ϭϳϯͿ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
4.679
775
46.753
54.882 Depreciação
WƌŽǀĄǀĞů
WŽƐƐşǀĞů
WƌŽǀĄǀĞů
WŽƐƐşǀĞů
15.216
78.327
48.852 22.885
8.795
580
3.619
691
281 179.246
1.894 181.140 dŝƉŽƐĚĞĂĕĆŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
41.647
39.818
97.129
81.790 ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
Aquisição
158
6.260
3.552
205
334
147
59 10.715
8.360 19.075 dƌŝďƵƚĄƌŝĂƐŶĂƐĞƐĨĞƌĂƐ͗
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞĚŽ
18.168
28.598
25.538
28.752
;ϱϭͿ
;ϮϭͿ
;ϭͿ
;ϯͿ
;ϳϲͿ
;ϳϲͿ Judicial
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
51.723
42.543
164.964 155.045 ĂŝǆĂƐ
4.692
78.652
3.782
50.172
2.220
2.772
1.805
105
63
6.965
;ϳ͘ϭϴϳͿ
;ϮϮϮͿ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
ZĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚĞǀĞŶĚĂƐ
15.626
12.420
26.208
20.439 Transferências
2.915
6.839
2.888
6.758
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ
;ϳͿ
;ϳͿ
;ϳͿ dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
Custo dos produtos
16.249
21.171
Depreciação
;Ϯ͘ϵϳϰͿ
;ϭϬ͘ϬϰϮͿ ;ϭ͘ϯϲϬͿ
;Ϯ͘ϲϰϰͿ
;ϮϱϬͿ
;ϭ͘ϭϰϮͿ
;ϰϯϭͿ
;ϰϰͿ ;ϭϴ͘ϴϴϳͿ
- ;ϭϴ͘ϴϴϳͿ şǀĞŝƐ
ǀĞŶĚŝĚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
;ϭϮ͘ϴϱϮͿ ;ϭϬ͘ϳϲϬͿ ;Ϯϱ͘ϮϴϰͿ ;ϭϳ͘ϲϬϲͿ ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
25.775
130.338
32.208
106.853
15.216
77.731
47.791 23.330
9.675
534
2.916
467
296 177.956
3.067 181.023
sĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ
;ϭϵ͘ϭϬϲͿ
;ϲϱϭͿ
;ϭϴ͘ϳϳϬͿ
;ϭ͘ϱϬϬͿ
Consolidado
ĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
;ϵϱͿ
;ϴϱϵͿ
671
1.230
dŽƚĂůĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
6.669
13.438
ĚŝĮĐĂ- DĄƋƵŝŶĂƐ͕ DĄƋƵŝŶĂƐĞ
Conten- EquipaDſ- >ĂǀŽƵƌĂ
Total
Despesas operacionais
;ϯϴϴͿ
;ϭϭϬͿ
;ϰ͘ϮϱϯͿ
;ϯ͘ϰϱϮͿ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͗
Terras e
ções e
EquipaImple- ZĞƐĞƌǀĂtores e mentos Terras de ǀĞŝƐĞ
de
em Total em
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
414
509
;ϯ͘ϲϰϬͿ
;ϯ͘ϭϰϳͿ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
6.669
13.438
Terre- benfeito- mentos e
mentos ƚſƌŝŽƐĞ
recipien- de infor- Explora- Utensí- cana-de- operaAndaImposto de renda e contribuição social
;ϴϳϲͿ
;ϯϵϵͿ
2.137
925
Total
6.669
13.438
nos
rias instalações
Agrícolas tonéis Veículos
tes ŵĄƟĐĂ
ĕĆŽ
lios -açúcar
ĕĆŽ mento
Total
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.829
801
;ϰ͘ϭϲϭͿ
;ϭ͘ϲϭϭͿ
89.987
55.971
14.295 22.966
2.139
4.601
367 111.559
801
3.902 321.804
2.138 323.942 KǀĂůŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽĞƐƚĄƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂĕƁĞƐ͗ĂͿŽŶNa consolidação, foram eliminados os saldos e as transações entre as empresas por meio ^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ 15.216
5.781
3.344
4.488
437
1.156
5.607
442
27
21
2.550 23.853
7.579 31.432 ƚĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ĂƵƚŽƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂĕĆŽ ĚŽ /W/ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ Ă ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůĂ dZ͗  ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĚŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ͗ ;ĂͿ ĞůŝŵŝŶĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐĂůĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵŝƐŝĕĆŽ;ΎͿ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϴ͘ϰϵϳ;ZΨϴ͘ϯϯϱĞŵϮϬϭϴͿ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞƚĞƌĞĨĞƚƵĂĚŽĂĂƚƵĂŝǆĂƐ
;ϯϲͿ
;ϱϱͿ
;ϭϬϴͿ
;ϭϱͿ
;ϭϬͿ
;ϮϮϳͿ
;ϭϬϳͿ
;ϱϱϴͿ
;ϱϱϴͿ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͖ ;ďͿ ĞůŝŵŝŶĂĕĆŽ ĚŽƐ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĐŽŶƚƌĂ Transferências
- ;ϲ͘ϲϲϱͿ
3.890
1.122
51
9.425
7.823 ;ϳ͘ϴϮϯͿ
- ĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŝŶĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽůŚŝĚŽƐĂơƚƵůŽĚĞ/W/͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂdĂǆĂ
ŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂŝŶǀĞƐƟĚĂ͖;ĐͿĞůŝŵŝŶĂĕĆŽĚĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐ- Depreciação
- ;ϯ͘ϭϱϭͿ
;ϭϯ͘ϱϵϰͿ
;Ϯ͘ϵϵϲͿ ;ϭ͘ϯϴϴͿ
;ϵϮϵͿ ;ϭ͘ϯϵϳͿ
;ϭϰϴͿ
;ϭϯϳͿ ;ϭ͘ϬϲϯͿ ;Ϯϰ͘ϴϬϯͿ
;Ϯϰ͘ϴϬϯͿ ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŝĄƌŝĂͲdZ͕ŶŽƉĞƌşŽĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌĂϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϭ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂŶĚŽͲĂ
ƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞŶƚƌĞĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͖;ĚͿĞůŝŵŝŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
;ϭϳϴͿ
;ϭϳϴͿ
;ϭϳϴͿ ĐŽŵƉĂƌĐĞůĂƐǀŝŶĐĞŶĚĂƐĚĞ/W/͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵŐĂƌĂŶƟĚŽƐƉŽƌĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͘
ŶŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŽƌŝƵŶĚŽĚĞǀĞŶĚĂƐĞŶƚƌĞĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͖Ğ;ĞͿ ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ
31
56
10
4
101
101 ďͿ/ŶƐƟƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚŽ^ĞŐƵƌŽ^ŽĐŝĂůͲ/E^^ͲĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞĂĚŝĐŝŽŶĂůͲ&ĂƚŽƌĐŝĚĞŶƚĄƌŝŽĚĞ
ĐĄůĐƵůŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ ^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ 15.216
85.947
49.612
15.689 23.141
2.417
8.796
651 120.606
578
5.389 328.042
1.894 329.936 WƌĞǀĞŶĕĆŽͲ&Wͬ^ĞŐƵƌŽĚĞĐŝĚĞŶƚĞĚŽdƌĂďĂůŚŽʹ^d͗ŽŵƉĂŶŚŝĂĞĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘
ƋƵŝƐŝĕĆŽ;ΎͿ
10.056
6.459
1.334
274
3.553
224
59
1.899 23.858
8.844 32.702 ĚŽyŝŶŐƵĞƐƚĆŽƋƵĞƐƟŽŶĂŶĚŽũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĞǆŝŐġŶĐŝĂĚŽĂĚŝĐŝŽŶĂůĚŽ^d͕ĐƵũŽƐĂůĚŽŶĂ
ϰ͘ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂ
ĂŝǆĂƐ
;ϱϯͿ
;ϯͿ
;ϮϭͿ
;ϭͿ
;ϳϴͿ
;ϳϴͿ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĠĚĞZΨϵ͘ϱϲϴ;ZΨϴ͘ϴϰϭĞŵϮϬϭϴͿĞŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂControladora
Consolidado
Transferências
;ϲ͘ϰϰϭͿ
2.771
3.116
1.805
;ϯϵͿ
5.987 ;ϮϭϴͿ
6.981 ;ϳ͘ϮϬϯͿ
;ϮϮϮͿ ĚŽZΨϵ͘ϲϳϬ;ZΨϴ͘ϵϰϬĞŵϮϬϭϴͿ͕ĞƐƚĂŶĚŽŐĂƌĂŶƟĚŽƐƉŽƌĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŶŽƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐ
31.12.19
31.12.18
31.12.19
31.12.18 Depreciação
;ϯ͘ϮϯϴͿ
;ϭϬ͘ϭϯϭͿ
;Ϯ͘ϵϬϱͿ ;ϭ͘ϯϵϳͿ ;ϭ͘ϬϲϬͿ ;Ϯ͘ϲϰϰͿ
;ϮϳϲͿ
;ϭϬϵͿ ;ϭ͘ϳϱϬͿ ;Ϯϯ͘ϱϭϬͿ
;Ϯϯ͘ϱϭϬͿ ĚĞZΨϵ͘ϱϯϴ;ZΨϴ͘ϴϭϳĞŵϮϬϭϴͿŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞZΨϵ͘ϲϰϮ;ZΨϴ͘ϵϭϲĞŵϮϬϭϴͿŶŽĐŽŶƐŽůŝReapresentado
Reapresentado ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
ĚĂĚŽ͘ĐͿWƌŽĐĞƐƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂĨĂůƚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽƉĂƌĂƉƌġŵŝŽ
ĂŝǆĂĞďĂŶĐŽƐ
3.089
2.585
3.747
3.282 ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ
31
2
6
4
;ϳͿ
4
40
40 ͞ƌĂƐƉĂĚŝŶŚĂ͗͟ŝŶƐƚĂƵƌĂĚŽĐŽŶƚƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ͕WůĂŶĞũĂŵĞŶƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ 15.216
86.355
48.660
17.240 23.553
1.589
9.677
598 126.593
314
5.538 335.333
3.535 338.868 ƚŽ͕ŶĞƌŐŝĂʹ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞWƌġŵŝŽƐĞ^ŽƌƚĞŝŽƐĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ͕ƉĂƌĂĂƉƵƌĂƌ
ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞĚĞͲ
;ĂͿ Ɛ ĂĚŝĕƁĞƐ ĂŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ
Controladora
ĞǀĞŶƚƵĂůŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞŶĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŐƌĂƚƵŝƚĂĚŽƐƉƌġŵŝŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐăƉƌŽŵŽĕĆŽ͞ŽĂ
ƉſƐŝƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐ
8.414
2.073
10.964
2.683 ŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐƉĞůĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĞsĂůĞĚŽyŝŶŐƵ
Saldo dos compro- ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞWĂƐƐŝǀŽĚĞ /ĚĞŝĂWƌĞŵŝĂĚĂϱϭ͘͟ĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƉƌŽĐĞƐƐĂĚĂĂĞĨĞƐĂͬƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĨŽŝƉƌŽĨĞƌŝĚĂĚĞĐŝTotal
11.503
4.658
14.711
5.965 ĞŵĄƋƵŝŶĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐĞǀĂƐŝůŚĂŵĞĚĞǀŝĚƌŽƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
missos de arrenda- sente dos arrenda- Arrendamento a ƐĆŽ͕ĞŵŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂƋƵĂůĚĞƚĞƌŵŝŶŽƵŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŵƵůƚĂŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͘Ϭϳϯ͕
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƚġŵŵĂŶƟĚŽƐƵĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŵŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ ĨŽŝĂůŽĐĂĚĂĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
mento
mentos
Pagar ĐŽŶƚƌĂŽƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŝŶŐƌĞƐƐŽƵĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽ͘ĚͿWƌŽĐĞƐƐŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂĞǆĐůƵƐĆŽĚŽ
ďĂŶĐĄƌŝĂƐĚĞďĂŝǆŽƌŝƐĐŽ͕ĂƐƋƵĂŝƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŶƚĞŶĚĞƋƵĞƐĞũĂŵĚĞƉƌŝŵĞŝƌĂůŝŶŚĂ͕ĚĞ
Controladora
Consolidado
/D^ĚĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽWŝƐĞĚĂŽĮŶƐ͗ŽŵƉĂŶŚŝĂĚŝƐĐƵƚĞũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
Adoção em 1º de
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ͞ƌĂƟŶŐ͟ĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůĂƐĂŐġŶĐŝĂƐĚĞƌŝƐĐŽ͘ƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐƚĆŽ
31.12.19
31.12.18
31.12.19
31.12.18 janeiro de 2019
7.038
;ϰϴϴͿ
6.550 ϰ;ƋƵĂƚƌŽͿƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĞǆĐůƵŝƌĚĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂŽ
Custo de produção
17.187
20.108
21.520
23.738
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌ͗ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞĚĞƉſƐŝƚŽďĂŶĐĄƌŝŽͲƐ͘
1.013
;ϭϮͿ
1.001 W/^ĞK&/E^͕ŽŵŽŶƚĂŶƚĞƌĞůĂƟǀŽĂŽ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞŝƌĐƵůĂĕĆŽĚĞDĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ
Despesas operacionais
1.700
1.065
2.108
1.065 Adições
5. Aplicações Financeiras
Ͳ/D^͘ƵĂƐĚĞƐƐĂƐĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĂũƵŝǌĂĚĂƐƉĞůĂDĞƉŽƌƐƵĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂDEŶŽĂŶŽ
Pagamentos
Total
18.887
21.173
23.628
24.803
Controladora
Consolidado
;ϰ͘ϬϱϱͿ
;ϰ͘ϬϱϱͿ ĚĞϮϬϬϳĞƉůĞŝƚĞŝĂŵŽƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŝŶĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽůŚŝĚŽƐĂơƚƵůŽĚĞW/^
31.12.19
31.12.18 31.12.19
31.12.18 ĞƐƐĞ ŵŽŶƚĂŶƚĞ͕ Ă ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ ĚĂ ŵĂŝƐͲǀĂůŝĂ ĚŽ ĐƵƐƚŽ ĂƚƌŝďƵşĚŽ ŵŽŶƚĂ Ă ZΨϮ͘ϲϯϰ efetuados
ĞK&/E^ŶŽƐĐŝŶĐŽĂŶŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂŽĂũƵŝǌĂŵĞŶƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĚĞŝReapresentado
Reapresentado ;ZΨϯ͘ϭϲϴĞŵϮϬϭϴͿŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞZΨϮ͘ϲϲϯ;ZΨϯ͘ϯϳϭĞŵϮϬϭϴͿŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͘KǀĂůŽƌ Apropriação de
dşƚƵůŽƐĚĞ
416
416 ǆĂƌĚĞŝŶĐůƵŝƌŶĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐŽǀĂůŽƌĚŽ/D^ĚĞƐƚĂĐĂĚŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͕ůşƋƵŝĚŽĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ĨŽŝƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽĚĂƌƵďƌŝĐĂ͞ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂ- ĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĞŵƐƵĂƐŶŽƚĂƐĮƐĐĂŝƐ͘KƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞƐƚĆŽĞŵĨĂƐĞĮŶĂůĚĞƚƌĂŵŝƚĂĕĆŽĂŐƵĂƌĚĂŶĚŽ
ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ;ĂͿ
105
100
105
100 ůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͟ƉĂƌĂ͞>ƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͕͟ĂơƚƵůŽĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ͕ Saldo em 31 de
ĂŶĄůŝƐĞ͕ƉĞůŽƐdƌŝďƵŶĂŝƐ^ƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŝŶƚĞƌƉŽƐƚŽƐƉĞůĂhŶŝĆŽ&ĞĚĞƌĂů͘KƐdƌŝďƵ&ƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟͲ
ŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘ŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐ ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
3.996
;ϴϰͿ
3.912 ŶĂŝƐ^ƵƉĞƌŝŽƌĞƐǀġŵŵĂŶƚĞŶĚŽĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐũĄŽďƟĚĂƐƉĞůŽƐĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞƐĞŵ
ŵĞŶƚŽ;ďͿ
35.535
68.783
48.622
81.805 ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂŶĂůŝƐĂŵĂƐƚĂǆĂƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽƐŝƚĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͘ŵϮϬϭϵ͕ WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
3.076 ůŝŶŚĂĐŽŵŽƋƵĞĚĞĐŝĚŝĚŽƉĞůŽ^ƵƉƌĞŵŽdƌŝďƵŶĂů&ĞĚĞƌĂůĂĐĞƌĐĂĚĂŵĂƚĠƌŝĂ;Zϱϳϰ͘ϳϬϲͬ
Total
35.640
68.883
48.727
81.905 ŚŽƵǀĞƌĞǀŝƐĆŽĚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐƚĂǆĂƐƐĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐƵĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂϮϬϭϴ͘
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
836 WZͿ͘dĆŽůŽŐŽƚƌĂŶƐŝƚĞĞŵũƵůŐĂĚŽĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐũĄŽďƟĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂŵĞƐƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐƚĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌ͗;ĂͿdşƚƵůŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĞ;ďͿĐŽƚĂƐ ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŵŽŶŝƚŽƌĂŵŽƐĞƵĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
3.912 ŵĂĂƚƵĂƌĄƉĂƌĂŽďƚĞƌŽƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŶŽŵĞŶŽƌĞƐƉĂĕŽĚĞƚĞŵƉŽƉŽƐƐşǀĞů
ĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽƐƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĚĞďĞŶƚƵƌĞƐ͕ơƚƵůŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞ ŝŶƚĞƌŶŽƐĞĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐŝŵƉĂĐƚŽƐŶŽƐĞƵǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘ Total
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ͘ŵŽƵƚƌĂƐϮ;ĚƵĂƐͿĂĕƁĞƐĂũƵŝǌĂĚĂƐƉĞůĂDĞƐƵĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ
Consolidado
ƉƌŝǀĂĚŽƐ͘
WĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞĚĞϮϬϭϴ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵSaldo dos compro- ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞWĂƐƐŝǀŽĚĞ DE͕ĚŝƐĐƵƚĞͲƐĞĂŵĞƐŵĂŵĂƚĠƌŝĂƉŽƌĠŵƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŽƐĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐĂ
6. Contas a Receber de Clientes
ƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĆŽŝĚĞŶƟĮĐŽƵŶĞŶŚƵŵŝŶĚşĐŝŽĚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƌĞĚƵĕĆŽ
missos de arrenda- sente dos arrenda- Arrendamento a ƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϱƋƵĂŶĚŽĨŽŝĞĚŝƚĂĚĂĂ>ĞŝϭϮ͘ϵϳϯͬϮϬϭϰ͘EĞƐƐĂƐĂĕƁĞƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽďƚĞǀĞ
Controladora
Consolidado
ĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƐĞƵƐĂƟǀŽƐŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůĂƉƌŽǀŝƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂƐĞmento
mentos
Pagar ŵĞĚŝĚĂůŝŵŝŶĂƌĞƉĂƐƐŽƵ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϳ͕ĂĞǆĐůƵŝƌĚĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚĂƐ
31.12.19
31.12.18 31.12.19 31.12.18 ŐƵŝƌ͗ŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂĐĞƐƐĂĕĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂŽW/^ĞK&/E^ŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐĞŵŶŽƚĂƐĮƐĐĂŝƐĂơƚƵůŽĚĞ/D^͕
No mercado interno
66.994
59.767
67.591
60.750 ĕƁĞƐƉĞĐƵĄƌŝĂƐ͕ĨŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐƐŽďƌĞŽƐĂƟǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĞƐƚĂ Adoção em 1º de
EŽŵĞƌĐĂĚŽĞǆƚĞƌŶŽ
2.971
2.616
2.971
2.616 ĂƟǀŝĚĂĚĞƋƵĞŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵǀĂůŽƌĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚĞϮϬϭϵŚŽƵǀĞƌĞǀĞƌƐĆŽ janeiro de 2019
12.771
;ϴϰϴͿ
11.923 ĞǆĐůƵƐĆŽĞƐƐĂƋƵĞĞŵƚŽĚŽŽƉĞƌşŽĚŽ;ĂŐŽƐƚŽͬϮϬϭϳĂĞǌĞŵďƌŽͬϮϬϭϵͿƚŽƚĂůŝǌĂZΨϭϰ͘ϴϭϬ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂ
;ϴ͘ϱϱϵͿ
;ϲ͘ϴϭϱͿ
;ϴ͘ϱϱϵͿ
;ϲ͘ϴϭϱͿ ŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϰϳ;ZΨϭϬϭĞŵϮϬϭϴͿ͘ĞŶƐĚĂĚŽƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂ͗ Em 31 de Adições
5.242
;ϯϱϵͿ
4.883 ;ZΨϴ͘ϮϲϯĞŵϮϬϭϴͿ͕ŽƐƋƵĂŝƐĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƐƚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘dĞŶĚŽĞŵ
ǀŝƐƚĂŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞĨŽŝŽďƟĚĂĂŵĞĚŝĚĂůŝŵŝŶĂƌǀŝƐͲĂͲǀŝƐĂĚĂƚĂĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽĚĂƐĂĕƁĞƐ
Total
61.406
55.568
62.003
56.551 ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞϮϬϭϴ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƐƐƵşĂŵŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐďĞŶƐ Pagamentos
ũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ĂŝŶĚĂƌĞƐƚĂƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽŝŶĚĠďŝƚŽĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƉĞƌşŽĚŽ
EĆŽŚĄǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĂĚŽƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂ͘KƉƌĂǌŽŵĠĚŝŽĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂƐ ĚĂĚŽƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͗
ĞĨĞƚƵĂĚŽƐ;ΎͿ
;ϲ͘ϭϯϳͿ
;ϲ͘ϭϯϳͿ ĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϱĂũƵůŚŽĚĞϮϬϭϳ͕ŽƋƵĂůƐŽŵĞŶƚĞƐĞĚĂƌĄĂƉſƐŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽĚĂ
ĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͕ŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĂƉƌŽǆŝŵĂConsolidado
Apropriação de
ĚĞĐŝƐĆŽĮŶĂůŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĂƋƵĂůĂŵĞƐŵĂĠƉĂƌƚĞ͘ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉŽĚĞ
ĚĂŵĞŶƚĞϮϱĚŝĂƐĞŵϮϬϭϵ;ϮϯĞŵϮϬϭϴͿ͘ŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƌĄƉŝĚŽŐŝƌŽĚĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
31/12/2019
31/12/2018
ĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
597
597 ƐĞƌĂƐƐŝŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂ͗
ĞĚĂŝƌƌĞůĞǀąŶĐŝĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͕ŶĆŽĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĂũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽďƌĞ
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
Saldo em 31 de
Controladora
Consolidado
ĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƐƐƵĞŵŶŽƌŵĂƐƉĂƌĂŽ
Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
11.876
;ϲϭϬͿ
11.266
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂŵŽƌŝƐĐŽĚĞŶĆŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞ ĚŝİĐĂĕƁĞƐ
7.067
;ϵϯϳͿ 6.130 7.067
;ϳϵϲͿ 6.271
31.972
61.542 32.208
61.824
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
6.827 Em 1º janeiro
ǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞǀĞŶĚĂ͘ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂĠĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ DĄƋƵŝŶĂƐ͕ĂƉĂƌĞůŚŽƐĞ
1.432
5.543
1.490
5.543
4.439 ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
ĐŽŵďĂƐĞŶĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĞŵĂďĞƌƚŽĞĚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƌĞĐĞ- equipamentos
6.989
;ϰ͘ϯϲϮͿ 2.627 6.989
;ϯ͘ϳϭϴͿ 3.271 WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
529
1.148
533
1.155
Total
11.266 ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ
ďŝŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƐĞŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽďƌŝƌ DĄƋƵŝŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ
ĂŝǆĂĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
;ϴ͘ϰϱϲͿ ;ϯϲ͘ϮϲϭͿ ;ϴ͘ϰϱϲͿ ;ϯϲ͘ϯϭϰͿ
;ϭϬ͘ϯϰϵͿ 9.136 14.199
;ϴ͘ϮϲϵͿ 5.930 KƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞWĂƌĐĞƌŝĂŐƌşĐŽůĂ͕ƉĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵ͕ĨŽƌĂŵĨĞŝƚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞ ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
ĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉĞƌĚĂƐƐŽďƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĞŵĂďĞƌƚŽ͘KƐĂůĚŽĂƌĞĐĞďĞƌĞƐƚĄĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ ĂŐƌşĐŽůĂƐϭϵ͘ϰϴϱ
25.477
31.972 25.775
32.208
sĞşĐƵůŽƐ
2.965
;Ϯ͘ϲϬϮͿ
363 2.630
;Ϯ͘ϮϱϬͿ
380 ĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĂŽƉĂƌĐĞŝƌŽŽƵƚŽƌŐĂŶƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϯϮ͘ď͘KƐ ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ
ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ͗
;ϭϴ͘ϵϲϭͿ ;ϭϴ͘ϲϰϬͿ ;ϭϵ͘ϭϬϲͿ ;ϭϴ͘ϳϳϬͿ
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
246
;ϭϰϴͿ
98
246
;ϭϮϯͿ
123 ƐĂůĚŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂƉĂŐĂƌĞƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂĂƉĂŐĂƌŶŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽƚĞŵ ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
Controladora
Consolidado
6.516
13.332
6.669
13.438
31.12.19
31.12.18
31.12.19
31.12.18 Instalações elétricas e
ĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͗
WƌŽĐĞƐƐŽƐĐŽŵƌŝƐĐŽƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽƉĞƌĚĂƐƉŽƐƐşǀĞŝƐƐĂĕƁĞƐĚĞƉĞƌĚĂƉŽƐƐşǀĞů͕ƉĂƌĂ
;ϱϮͿ
308
360
;ϰϰͿ
316
ǀĞŶĐĞƌ
59.885
55.055
60.482
56.038 ŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐϯϲϬ
Controladora
Consolidado ĂƐ ƋƵĂŝƐ ŶĆŽ ĨŽŝ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ ƉƌŽǀŝƐĆŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƉĞůĂƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕
37.112
;ϭϴ͘ϰϱϬͿ 18.662 31.491
;ϭϱ͘ϮϬϬͿ 16.291 Ano
Vencidas até 90 dias
1.250
469
1.250
469 Total
614
1.089 ĞƐƚĆŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ͗ WƌŽĐĞƐƐŽ ĐŽŵ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ Processos
Vencidas de 91 a 180 dias
1.606
165
1.606
165 12. Direito de uso e Arrendamento a pagar e parcerias Agrícolas Conforme descrito na 2021
222
900 ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽůŝĚĂƌŝĂŶŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽ/D^ƐŽďƌĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞ
sĞŶĐŝĚĂƐŚĄŵĂŝƐĚĞϭϴϬĚŝĂƐ
7.224
6.694
7.224
6.694 ŶŽƚĂϮ͘Ϯϭ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵŽWϬϲ;ZϮͿĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͘ŵŽǀŝŵĞŶ- 2022
885 ƌĞŵĞƐƐĂͬƌĞƚŽƌŶŽĚĞǀĂƐŝůŚĂŵĞƐ͗KǀĂůŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƌĞĨĞƌĞͲƐĞ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĂĂƵƚŽƐĚĞ
dŽƚĂůĚĂƐĐŽŶƚĂƐǀĞŶĐŝĚĂƐ
10.080
7.328
10.080
7.328 ƚĂĕĆŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂƉĂŐĂƌĞƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽ 2023
2024
1.565 ŝŶĨƌĂĕĆŽůĂǀƌĂĚŽƐƉĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĮƐĐĂŝƐĞǆŝŐŝŶĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽ/D^
Total das contas a receber de clientes 69.965
62.383
70.562
63.366 ĨŽŝĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
Total
836
4.439 ƐƵƉŽƐƚĂŵĞŶƚĞĚĞǀŝĚŽĞŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌĞŵĞƐƐĂĚĞǀĂƐŝůŚĂŵĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂĠĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
Controladora
ƉĂƌĂĐůŝĞŶƚĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĚŽƐŝŶŝĚƀŶĞŽƐƉĞůŽ&ŝƐĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘K
Controladora
Consolidado
Eqtos.de
ƟǀŽĚĞ ϭϯ͘/ŶƚĂŶŐşǀĞů
ǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚŝƐĐƵƟĚŽĠĚĞZΨϱϯϯ;ZΨϱϬϵĞŵϮϬϭϴͿ͕ũĄŐĂƌĂŶƟĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĚĞƉſControladora
Consolidado
31.12.19
31.12.18
31.12.19 31.12.18
/ŵſ- Empilha- proces. de Parceria Direito de
sitos judiciais. WƌŽĐĞƐƐŽĐŽŵŽƵƚƌĂƐŐĂƌĂŶƟĂƐĂͿAuto de infração de cobrança de IPI por
Em 1º de janeiro
6.815
7.341
6.815
7.341
Marcas, patentes
Veículos
ǀĞŝƐ
-deiras
dados Agrícola
Uso
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽϭ͘ϵϳϵ
;ϲϴͿ
1.979
;ϲϴͿ Adoção em 1º de
^ŽŌǁĂƌĞƐ
e outros
Total ^ŽŌǁĂƌĞƐ
Total ƐƵƉŽƐƚŽĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůŝŶĐŽƌƌĞƚŽ͗ A controladora, na qualidade de sucessora por
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂDE͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞĚĞĐŝƐĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞů
ĂŝǆĂƐĐŽŵŽŝŶĐŽďƌĄǀĞŝƐ
;ϮϯϱͿ
;ϰϱϴͿ
;ϮϯϱͿ
;ϰϱϴͿ janeiro de 2019
4.710
567
1.273
6.550 Saldo em 31 de
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
8.559
6.815
8.559
6.815 Adições
158
24
;ϱϳͿ
876
1.001 ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ
323
14
337
114
451 ƉƵďůŝĐĂĚĂĞŵϮϬϭϳ͕ƉĂƐƐŽƵĂĚŝƐĐƵƟƌũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽůĂǀƌĂĚŽƐƉĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĮƐĐĂŝƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĞZΨϮϴ͘ϬϲϬ;ZΨϮϳ͘ϮϭϮĞŵϮϬϭϴͿ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽ
ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂĠƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂ- Depreciação
;Ϯ͘ϳϱϴͿ ;ϭϴϮͿ
;ϳϲϴͿ
;ϴϳͿ
;ϯ͘ϳϵϱͿ Aquisição
223
223
223 IPI por supostas infrações de enquadramento e reenquadramento de produtos. Nos autos
ĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ͕͟ŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘KƐǀĂůŽƌĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐƐĆŽďĂŝǆĂĚŽƐƋƵĂŶĚŽ Saldo em 31 de
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
;ϭϱϵͿ
;ϳͿ
;ϭϲϲͿ
;ϯϯͿ
;ϭϵϵͿ ĚĞƐƚĂĚĞŵĂŶĚĂ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚŽƐƵƉŽƐƚŽĚĠďŝƚŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƐĞ2.110
409
448
789
3.756 Saldo em 31 de
ƚŽĚŽƐŽƐĞƐĨŽƌĕŽƐĚĞĐŽďƌĂŶĕĂĨŽƌĂŵĞƐŐŽƚĂĚŽƐĞŶĆŽĞǆŝƐƚĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
ŐƵƌŽͲŐĂƌĂŶƟĂĚŽǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ͘ďͿWƌŽĐĞƐƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŶĆŽƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ
Consolidado
ĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌ͘
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
387
7
394
81
475 ĚĂŵĂŝƐǀĂůŝĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŝƐĆŽĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚŽƐďĞŶƐ
Eqtos. de
ƟǀŽĚĞ Aquisição
7. Estoques
79
79
79 ƉĞůĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͗ŵŵĂŝŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ
/ŵſ- Empilha- proces. de Parceria Direito de ŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
Controladora
Consolidado
;ϭϯϭͿ
;ϳͿ
;ϭϯϴͿ
;ϯϰͿ
;ϭϳϮͿ ƌĞĐĞďĞƌĂŵĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽŶŽƐƋƵĂŝƐƐĞƋƵĞƐƟŽŶĂŵŽĨĂƚŽĚĞƚĞƌĞŵĚĞŝǆĂĚŽĚĞƚƌŝďƵƚĂƌ͕
Veículos
ǀĞŝƐ
-deiras
dados Agrícola
Uso Saldo em 31 de
31.12.19
31.12.18
31.12.19 31.12.18
Ž/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĚĂWĞƐƐŽĂ:ƵƌşĚŝĐĂ;͞/ZW:͟ͿĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂůƐŽďƌĞŽ>ƵĐƌŽ;͞^>͟Ϳ͕
Produtos acabados
9.331
10.952
9.331
12.270 Adoção em 1º de
335
335
47
382 ƐŽďƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŐĂŶŚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂďĂŝǆĂĚŽŝŵſǀĞůƌƵƌĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ&ĂǌĞŶĚĂ
4.994
567
1.273
5.089
11.923 ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
Produtos em elaboração
14.179
6.590
14.179
6.590 janeiro de 2019
408
24
;ϱϳͿ
964
3.632
4.971 ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŵŽŶŝƚŽƌĂŵŽƐĞƵĂƟǀŽŝŶƚĂŶŐşǀĞůƉŽƌŵĞŝŽĚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽĞŵŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐŝƐĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵƉĂƌĂĂĞŶƚƌŽ
DĂƚĠƌŝĂƐͲƉƌŝŵĂƐ;ĂͿ
59.887
76.955
60.203
77.145 Adições
ŝŶƚĞƌŶŽƐĞĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐŝŵƉĂĐƚŽƐŶŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƐƐĞ ĚĂDĂƚĂ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŽǀĂůŽƌĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĐŝŶĚŝĚŽŶĂŽƉĞƌĂĕĆŽƌĞůĂƟǀŽ
Crédito de Impos DĂƚĞƌŝĂŝƐƉĂƌĂĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
;ϮϮͿ
;ϴϴͿ
;ϭϭϬͿ ĂƟǀŽ͘WĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞĚĞϮϬϭϴ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĂŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ;͞ĚĞĞŵĞĚĐŽƐƚ͟Ϳ͘KǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĞZΨϱϮ͘ϵϴϭ͕ũĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŵƵůƚĂ
e embalagem
7.245
10.794
7.245
10.794 ƚŽƐ;WŝƐĞŽĮŶƐͿ
;Ϯ͘ϵϯϬͿ ;ϭϴϮͿ
;ϳϲϴͿ
;ϴϳͿ
;ϭ͘ϳϴϱͿ
;ϱ͘ϳϱϮͿ ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĆŽŝĚĞŶƟĮĐŽƵŶĞŶŚƵŵŝŶĚşĐŝŽĚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ ĚĞŽİĐŝŽĚĞϳϱйĞũƵƌŽƐ^>/͘dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞĞŶǀŽůǀŝĚŽŶŽƐĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽ
DĂƚĞƌŝĂŝƐĚĞĂůŵŽǆĂƌŝĨĂĚŽĞŽƵƚƌŽƐ
9.435
9.591
15.526
16.535 Depreciação
ƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƐĞƵƐĂƟǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ͘
ĂůƵƐŝǀŽƐĂŽƉĞƌşŽĚŽͲďĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϰ͕ĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĮƐĐĂŝƐƌĞƋƵĞSaldo em 31 de
Adiantamentos para fornecimento de
ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ďͿ
4.317
4.674
4.317
4.674 ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
ƌĞƌĂŵŽĂƌƌŽůĂŵĞŶƚŽĚŽƐďĞŶƐĚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϲϴ͘ϱϯϯ͕ƐĞŶĚŽ
2.450
409
448
789
6.936
11.032 ϭϰ͘ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂ
;Ϯ͘ϲϳϭͿ
;Ϯ͘ϬϳϵͿ
;Ϯ͘ϵϲϬͿ
;Ϯ͘ϯϰϬͿ
ZΨϭϱ͘ϲϰϴĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞZΨϱϮ͘ϴϴϱĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵ
Controladora
Consolidado
Total
101.723
117.477
107.841 125.668
ƋƵĞĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƉĞƌĚĂŶĞƐƐĂƐĚĞĨĞƐĂƐƐĆŽƉŽƐƐşǀĞŝƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽƌƌŽďŽƌĂĚŽƉĞůĂ
Indexador
Taxa anual
Vencimento
31.12.19
31.12.18
31.12.19
31.12.18 KƉŝŶŝĆŽ>ĞŐĂůĞŵŝƟĚĂƉĞůŽƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐůĞŐĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ WƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
Circulante
101.245
117.000
107.363 125.191 Modalidade
d:>Wͬd>W;ΎͿ
Ϯ͕ϵϮйĂϱ͕ϳϮй
Jun/2025
1.381
1.693
4.561
5.221 ƐĞŵĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞƌĞĐƵƌƐĂŝƐKƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵƉƌŽďĂNão circulante
478
477
478
477 &/ED
ϯ͕ϬйĂϭϬ͕ϱй
DĂŝͬϮϬϮϳ
1.983
2.793
7.297
7.905 ďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉĞƌĚĂƉŽƐƐşǀĞů͕ƐĆŽĐŽŵƉŽƐƚŽƐ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌ͗ĂͿWƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
Total
101.723
117.477
107.841 125.668 &/ED
&/ED
hDE^;ΎΎͿ
ϰ͕ϴй
Abr/2021
55
96
;ĂͿKƐĞƐƚŽƋƵĞƐĚĞŵĂƚĠƌŝĂƐͲƉƌŝŵĂƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĂƉƌĞCDI
ϯ͕ϮϭйĂϱ͕Ϯϱй
Set/2022
329
785
329
785 ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽůŝĚĂƌŝĂŶŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽ/D^ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƐĞŶƚĂŵƌĞĚƵĕĆŽĚĞϮϮ͕Ϯй;ZΨϭϳ͘ϬϲϴŵŝůͿĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĂůĚŽĚĞϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞ Arrendamento
Capital de giro
699 ƌŝĂ͗ƵƚŽƐĚĞ/ŶĨƌĂĕƁĞƐůĂǀƌĂĚŽƐƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ&ĂǌĞŶĚĂĚŽŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂů͕ŽƐƋƵĂŝƐ
ϮϬϭϴ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽƐĂůĚŽĚĂĂŐƵĂƌĚĞŶƚĞƐŝŵƉůĞƐ͘ƌĞĚƵĕĆŽ Financiamento do Centro-Oeste - FCO
ϵ͕ϱйĂϭϬй
DĂŝŽͬϮϬϮϳ
32.421
37.441 ĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĚŝƐĐƵƟĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞĞǆŝŐĞŵĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞĐŽƌƌĞĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĂŵĞŶŽƌĚĞϮϭ͕ϯйĚĞƐƚĂŵĂƚĠƌŝĂƉƌŝŵĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ ƵƐƚĞŝŽĂŐƌşĐŽůĂ
ϴ͕Ϭй
DĂŝŽͬϮϬϮϬ
3.081
- ĚĞ/D^ͬ^dĞĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĞZΨϮϯ͘ϯϵϴ;ZΨϭϵ͘ϵϬϯĞŵϮϬϭϴͿ͕ƌĞůĂƟǀŽĂ
;ϮϬϭϴͿĞĂŽŵĂŝŽƌĐŽŶƐƵŵŽŶŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽ;ϰ͕ϳйͿ͘;ďͿZĞĨĞƌĞͲƐĞĂĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĐŽŶ- Total
3.693
5.271
47.744
52.147 ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĚŽƐŝŶŝĚƀŶĞŽƐƉĞůŽ&ŝƐĐŽ
ĐĞĚŝĚŽƐƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƋƵĞƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞŶƚƌĞŐĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͘ WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
1.106
1.620
15.492
13.122 ƐƚĂĚƵĂů͘ďͿƵƚŽĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽƉŽƌƐƵƉŽƐƚĂĚĞĚƵĕĆŽŝŶĚĞǀŝĚĂĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͕ŶŽĂŶŽͲĐĂůĞŶƉĂƌĐĞůĂĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵƉĞƌşŽĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϮŵĞƐĞƐĞƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
2.587
3.651
32.252
39.025 ĚĄƌŝŽϮϬϭϯ͕ĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͗ Em julgamento
ŶŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘EĆŽŚĄĞƐƚŽƋƵĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐ Total
3.693
5.271
47.744
52.147 ƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŵϮϬĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵũƵŶƚŽĂŽŽŶƐĞůŚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ&ŝƐĐĂŝƐ
ĞŵŐĂƌĂŶƟĂ͘&ŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂĚĞĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ĐƵũĂƵƟůŝǌĂĕĆŽŽƵ ;ΎͿ d:>W Ͳ dĂǆĂ ĚĞ :ƵƌŽƐ ĚĞ >ŽŶŐŽ WƌĂǌŽ͘ ;ΎΎͿ  hDE^ Ͳ ĞƐƚĂ ĚĞ DŽĞĚĂƐ ĚŽ ĂŶĐŽ
ͲZ&͕ĨŽŝƉƌŽĨĞƌŝĚŽŽĐſƌĚĆŽŶǑϭϰϬϭͲϬϬϯ͘Ϯϳϱ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽĞŵϮϮĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ͕ŽƋƵĂů
Controladora
Consolidado
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂŝŶĐĞƌƚĂ͘ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽĠĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
ŵĂŶƚĞǀĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĚĞĐŝƐĆŽĚĂZ:ĨĂǀŽƌĄǀĞůăŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƌĞůĂƟǀĂĂĂƵƚŽĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽ
EĂĐŝŽŶĂůĚŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŶƀŵŝĐŽĞ^ŽĐŝĂůͲE^͘&/EDͲ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞ
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 ůĂǀƌĂĚŽĞŵϮϬϭϲ͕ƉŽƌƐƵƉŽƐƚĂĚĞĚƵĕĆŽŝŶĚĞǀŝĚĂĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͕ŶŽĂŶŽͲĐĂůĞŶĚĄƌŝŽϮϬϭϯ͕
Controladora
Consolidado DĄƋƵŝŶĂƐ Ğ ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͗ KƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĨŽƌĂŵ ĐĂƉƚĂĚŽƐ ĐŽŵ Ž E^ Ğ ůŝďĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ
5.271
6.219 52.147
52.970 ĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƐĂŶŽƐͲĐĂůĞŶĚĄ31.12.19 31.12.18
31.12.19 31.12.18 ĂŐĞŶƚĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚŽƐƉĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ Saldo anterior
720
4.351
8.641 ƌŝŽƐĚĞƉĞƌşŽĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ;ϮϬϬϴĂϮϬϭϭͿ͘WƌŽĐƵƌĂĚŽƌŝĂĨŽŝŝŶƟŵĂĚĂĚŽĂĐſƌĚĆŽĞŶĆŽ
Em 1º de janeiro
2.079
2.003
2.340
2.120 ĞǀĞşĐƵůŽƐ͕ŐĂƌĂŶƟĚŽƐƉŽƌĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚŽƐǀĞşĐƵůŽƐĞĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͘KǀĂůŽƌ ĂƉƚĂĕƁĞƐĚĞŶŽǀŽƐĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐͲ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽͬ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
592
76
620
220 ƌĞƐŝĚƵĂůĚŽƐďĞŶƐĂůŝĞŶĂĚŽƐĮĚƵĐŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞŵϮϬϭϵ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑ ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů
;ϭ͘ϲϬϰͿ ;ϭ͘ϳϭϯͿ ;ϭϬ͘ϯϱϯͿ ;ϭϬ͘ϰϵϬͿ ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵZĞĐƵƌƐŽƐƉĞĐŝĂůĞŵĨĂĐĞĚĂĚĞĐŝƐĆŽƋƵĞůŚĞĨŽŝĚĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞů͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕Ž
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
2.671
2.079
2.960
2.340 ϭϭ͕ĠĚĞZΨϭϬ͘ϯϵϭ;ZΨϭϮ͘ϮϰϯĞŵϮϬϭϴͿ͘KƵƚƌĂƐŐĂƌĂŶƟĂƐ͗&KͲŚŝƉŽƚĞĐĂĚĂƐŵĂƚƌŝĐƵůĂƐ ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞũƵƌŽƐ
;ϯϭϴͿ
;ϰϭϲͿ ;Ϯ͘ϱϲϭͿ
;ϯ͘ϮϵϰͿ ĂĐſƌĚĆŽĚŽZ&ĠĚĞĮŶŝƟǀŽĐŽŵĂĞǆŽŶĞƌĂĕĆŽƚŽƚĂůĚŽĐƌĠĚŝƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƉůĞŝƚĞĂĚŽŶŽ
8. Impostos e Contribuições a Recuperar
344
461
4.160
4.320 ƌĞĨĞƌŝĚŽĂƵƚŽĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽ͕ŶŽǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĞŵĂďƌŝůͬϮϬϭϵĚĞZΨϮϴ͘ϯϰϱ;ZΨϮϳ͘ϵϲϴĞŵ
Ϯ͘ϯϲϱ͕Ϯ͘ϯϲϲĞϮ͘ϮϬϳ͕ƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵƉĂƌƚĞĚŽŝŵſǀĞůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ&ĂǌĞŶĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ
Controladora
Consolidado ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƉĞůŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϰϱ͘ϭϳϵ͕ůşƋƵŝĚŽĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͖ĞƵƐƚĞŝŽĂŐƌşĐŽůĂͲƉĞŶŚŽƌ ^ĂůĚŽĮŶĂů
3.693
5.271 47.744
52.147 ϮϬϭϴͿ͘ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐͲĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽZĞĂůŝǌĄǀĞůĂ>ŽŶŐŽWƌĂǌŽKƐĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂƐ
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 ĚĂĐŽůŚĞŝƚĂĚĞƐŽũĂĚĂƐĂĨƌĂϮϬϭϵͬϮϬϮϬ͘ƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƟůĚĞǀĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽƌĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϰϳ͘Ϯϳϰ;ZΨϰϳ͘ϯϭϲͿ͕ĞƐƚĆŽǀŝŶ15. Fornecedores
Imposto sobre Circulação de
ĐƵůĂĚŽƐĂƌŝƐĐŽƐĐŽŵƉĞƌĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƉŽƐƐşǀĞŝƐĞƌĞŵŽƚĂƐ͕ƐĞŶĚŽ͗
şĐƵůŽƐĞŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϰƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞ
Controladora
Consolidado
DĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐͲ/D^
2.711
2.538
2.711
2.538 ĂŽƐďĞŶƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƉŽƌƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞ
Controladora
Programa de Integração Social - PIS e
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18
2019
2018
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ƉĂƌĂĂƐƋƵĂŝƐŽƐƉƌſƉƌŝŽƐďĞŶƐƐĆŽŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽŐĂƌĂŶƟĂ
Contribuição para o Financiamento da
ĞƉſƐŝƚŽƐĞ
Fornecedores
de
matérias-primas
13.873
11.024
14.634
11.316
ĮĚƵĐŝĄƌŝĂ͘KƐǀĂůŽƌĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĞƐƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐĆŽĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ^ŽĐŝĂůʹK&/E^Ϯ͘ϲϳϰ
101
2.779
262
WŽƐƐşǀĞŝƐ
Remotas
WŽƐƐşǀĞŝƐ
Remotas
Fornecedores de propaganda e publicidade
152
557
152
558 bloqueios judiciais
Consolidado
Imposto sobre Produto
Tributários
;ΎͿϱϯϵ ;ΎΎͿϰϰ͘ϮϭϬ
513
20.099
Outros
fornecedores
nacionais
4.660
5.141
5.680
6.474
31.12.19
31.12.18
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚŽͲ/W/;ĂͿ
1.167
7.967
1.167
7.967
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
87
2.099
182
1.954
2.985
4.162 &ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ;ΎͿ
183
30
4.839
5.165 şǀĞŝƐ
Controladora
Consolidado ƵƐƚŽͲĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ
339
333
Depreciação acumulada
;Ϯ͘ϰϳϮͿ
;ϯ͘ϮϵϰͿ Total
18.868
16.752 25.305 23.513
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 ^ĂůĚŽĐŽŶƚĄďŝů͕ůşƋƵŝĚŽ
626
46.648
695
22.386
513
868
Imposto de renda e contribuição social 14
3.225
565
3.772
47.274
23.081
ǀĂƌŝĂĕĆŽŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƌĞĨĞƌĞͲƐĞăĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶƐƵŵŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐĮǆĂĚŽƐĞŵŵŽĞĚĂ ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
INSS
12
1.829
771
2.751 ƐƉĂƌĐĞůĂƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƚġŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽŶĂůĂǀŽƵƌĂĚĞƐŽũĂ͘
Consolidado
Total
6.578
15.660
7.993
17.290 ƉŽƌĂŶŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͗
2019
2018
16.
Obrigações
Sociais
Controladora
Consolidado
Circulante
3.808
6.110
3.960
6.337
ĞƉſƐŝƚŽƐĞ
Controladora
Consolidado
2019
2019
Não circulante
2.770
9.550
4.033
10.953 Ano
bloqueios judiciais
WŽƐƐşǀĞŝƐ
Remotas
WŽƐƐşǀĞŝƐ
Remotas
854
6.457
31.12.19 31.12.18 31.12.19
31.12.18 Tributários
Total
6.578
15.660
7.993
17.290 2021
539
44.210
;ĂͿϱϭϯ
20.099
720
6.331 Salários e encargos
112
2.104
198
1.959
2.498
2.349
2.723
2.657 dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
;ĂͿZĞĨĞƌĞͲƐĞĂǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƐĞƌĆŽƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽƐĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶĐůƵşĚŽŝŶĚĞ- 2022
2023 a 2027
1.013
19.464 Férias e encargos
352
345
ǀŝĚĂŵĞŶƚĞƉĞůĂZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůŶŽƌĂƐŝůŶĂƐƉĂƌĐĞůĂƐĚŽWĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůͲW^͘
6.585
6.304
7.202
6.935 şǀĞŝƐ
2.587
32.252
651
46.666
711
22.403
ϵ͘ƟǀŽƐŝŽůſŐŝĐŽƐKƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ͗;ĂͿĐƵůƟǀŽĚĞ Total
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƐŽďƌĞŽƐůƵĐƌŽƐ
6.270
4.820
6.743
5.334
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
47.317
23.114
ƐŽũĂĞĐƌŝĂĕĆŽĚĞŐĂĚŽĚĞĐŽƌƚĞĂƚĠϮϬϭϵƉĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĞ;ďͿĐƵůƟǀŽĚĞ ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞĚĞϮϬϭϴ͕ŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĚĂ Outras
154
165
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĐŝŵĂĚĞƐĐƌŝƚŽƐ͘;ΎΎͿŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĨŽŝ
ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵƉĂƌĂĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂŶĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĐůĄƵƐƵůĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞƐƚƌŝƟǀĂƐ;͞ĐŽǀĞŶĂŶƚƐ͟Ϳ͘ŵŽǀŝŵĞŶƚĂ- Total
15.353
13.473
16.822
15.091
ĕĆŽĚŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĠĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
ĂũƵŝǌĂĚĂƵŵĂǆĞĐƵĕĆŽ&ŝƐĐĂůƉĞůĂhŶŝĆŽ&ĞĚĞƌĂůĐŽŶƚƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĂŐƵĂƌĚĞŶƚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ĂͿŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐ
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ĞǆŝŐŝŶĚŽŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐƉĞůŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƐĞůŽƐĚĞ
Controladora
Consolidado
Controladora
Controladora
Taxa de
2024 em
2019
2018
2019
2018
ĐŽŶƚƌŽůĞĚĞ/W/ŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϬϭĂŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϬϳ͘ǆĞĐƵĕĆŽ&ŝƐĐĂů;&Ϳ
Valor Encargos
+25%
+50%
- ;ϯϬ͘ϮϱϲͿ ;ϮϬ͘ϳϰϳͿ
Total
juros
2020
2021 2022 2023
diante
ĂũƵŝǌĂĚĂƉůĞŝƚĞŝĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽǀĂůŽƌĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞZΨϳϬ͘ϱϴϯĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞƋƵĞ ƵƐƚŽƐĚĂƐǀĞŶĚĂƐĚĞĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽͲ
ĐŽŶƚĄďŝů ĮŶĂŶĐĞŝGanho Ganho Instrumentos
;ϳ͘ϴϴϬͿ
;ϳ͘ϲϭϵͿ Instrumentos
ϯйĂ
ĂŽŵƉĂŶŚŝĂũĄƚĞƌŝĂƌĞĐŽůŚŝĚŽĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞZΨϯϰ͘ϴϲϴ͕ƉĞůŽƋƵĞƉĞĚĞĂhŶŝĆŽ&ĞĚĞ- ƵƐƚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
31/12/2019
ros Taxa ;ƉĞƌĚĂͿ ;ƉĞƌĚĂͿ
Finame
ϭϬ͕ϱй
1.106
854
720
517
496 3.693
ƌĂůŽƉƌŽƐƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĂĂĕĆŽĐŽŵĂƉĞŶŚŽƌĂĚŽǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞăĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞ ^ƵďͲƚŽƚĂůĐƵƐƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐ ;Ϯϲϯ͘ϱϳϱͿ ;Ϯϱϭ͘ϰϱϬͿ ;Ϯϵϲ͘ϰϵϬͿ ;Ϯϳϯ͘ϵϯϭͿ ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
43.949
CDI Ϯ͕ϳй
255
510 Arrendamentos
;ϵϰ͘ϲϳϵͿ ;ϭϬϬ͘ϴϵϴͿ ;ϵϰ͘ϲϳϵͿ ;ϭϬϬ͘ϴϵϴͿ
3.076
279
279
279
- 3.913
ŽƐĚŽŝƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐ͘KƐĨĂƚŽƐƚƌĂƚĂĚŽƐŶĂǆĞĐƵĕĆŽ&ŝƐĐĂůĚĞĐŽƌƌĞŵĚĞĚŝƐĐƵƐƐĆŽƚƌĂǀĂĚĂ ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ
9.315
CDI Ϯ͕ϴϭй
65
131 Fornecedores
18.868
- 18.868
;ϰϳ͘ϱϱϭͿ ;ϱϰ͘ϳϮϯͿ ;ϱϭ͘ϵϱϳͿ ;ϱϴ͘ϴϳϱͿ DƷƚƵŽĂƌĞĐĞďĞƌʹŵƷƚƵŽ
ŚĄŵƵŝƚŽƐĂŶŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƋƵĞƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŽĂŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞĞĂŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂ- ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ;ϭ͘ϯϰϬͿ

TJLP/TLP
ϱ͕Ϭϵй
;ϭϳͿ
;ϯϰͿ
Obrigações Sociais
15.353
- 15.353
ůŝĚĂĚĞĚĂĞǆŝŐġŶĐŝĂĚĂƚĂǆĂĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐƐĞůŽƐĚĞ/W/͕ďĞŵĐŽŵŽŽƉƌŽĐĞƐƐŽƋƵĞ KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
28.890
- 28.890
;ϭ͘ϭϲϯͿ
CDI ϰ͕ϰϬй
;ϭϯͿ
;ϮϲͿ KƵƚƌŽƐWĂƐƐŝǀŽƐ
6.983
;ϯϲϭͿ
6.698
230 ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĚŝƐĐƵƟĂ Ž ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉĂƌĐĞůĂƌ ŽƐ ĚĠďŝƚŽƐ ĚĞ ƐĞůŽƐ ĚĞ /W/ ũƵŶƚŽ ĂŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
67.293 1.133
999
796
496 70.717
;ϯϵϴ͘ϴϮϮͿ ;ϰϬϳ͘ϰϯϮͿ ;ϰϯϲ͘ϰϮϴͿ ;ϰϯϯ͘ϰϳϰͿ Total
290
581 Total
ĚĞƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘ϵϰϭͬϬϵ͘ƐƐĂƚĞƐĞũĄĨŽŝũƵůŐĂĚĂƉĞůŽƐdƌŝďƵŶĂŝƐ͕ Total
Consolidado
Controladora
ƚĞŶĚŽĞŶƚĞŶĚŝĚŽŽ^ƵƉƌĞŵŽdƌŝďƵŶĂů&ĞĚĞƌĂůͲ^d&ĞŽ^ƵƉĞƌŝŽƌdƌŝďƵŶĂůĚĞ:ƵƐƟĕĂͲ^d: ;ĂͿEĞƐƐĞƐĂůĚŽĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϬ͘ϲϱϰƌĞůĂƟǀŽĂďĂŝǆĂĚŽƉĂƐƐŝǀŽƐƵďũƵĚŝĐĞ
Taxa de
2024 em
ƉĞůĂŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĞƉĞůĂŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞĚĂĐŽďƌĂŶĕĂĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂƚĂǆĂ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚĞWŝƐĞŽĮŶƐ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂĞǆĐůƵƐĆŽĚŽ/D^ĚĞƐƵĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽ;ĞŵϮϬϭϴĞŶEncargos
+25%
+50% Instrumentos
Total
juros
2020 2021 2022 2023
diante
ĐŽŶƚƌĂͲƐĞŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϱ͘ϱϵϮĞƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂďĂŝǆĂĚŽƐĂůĚŽĚĞƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽĚŽƐ^ĞůŽƐĚĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƐĞƵƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐůĞŐĂŝƐ͕ƐƵĂĚĞĨĞƐĂ͕ĐŽŶƚƵĚŽĂũƵşǌĂƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
sĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů ĮŶĂŶĐĞŝGanho Ganho
ϯйĂ
ƉĞůŽĐĂƐŽƉƌĞĨĞƌŝƵŶĆŽĂŶĂůŝƐĂƌ͕ĞŵĚĞĨĞƐĂƉƌĠǀŝĂ͕ŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĚĞĚĞĨĞƐĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ ŽŶƚƌŽůĞͿ͘;ďͿŵϮϬϭϴ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϵ͕ŶĞƐƚĞƐĂůĚŽĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞŽĞĨĞŝƚŽ Instrumentos
31/12/2018
ros Taxa ;ƉĞƌĚĂͿ ;ƉĞƌĚĂͿ Finame
ϭϬ͕ϱй
3.122 2.701 2.574 2.192
1.572 12.161
ĚĞĐŝĚŝŶĚŽƋƵĞŽƐŵĞƐŵŽƐĚĞǀĞƌŝĂŵƐĞƌĚŝƐĐƵƟĚŽƐǀŝĂƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵďĂƌŐŽƐĚĞĞǀĞĚŽƌ͕ ůşƋƵŝĚŽĚĂƌĞǀĞƌƐĆŽĚŽƐĂůĚŽƌĞůĂƟǀŽĂƉƌŽǀŝƐĆŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞǀĂƐŝůŚĂ- ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϵ͕ϱйĂ
70.856
CDI ϯ͕ϵϲй
683
1.367
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘ŽŵŽĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĞƐƐĂĚĞĐŝƐĆŽ͕ĞŵŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ ŵĞůŽŐŽŵĂƌĐĂĚŽĞĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵŽĂĐŽƌĚŽĮƌŵĂĚŽ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϲ͘Ϯϴϭ͘
ϭϬй
9.289 3.757 3.757 3.757
11.942 32.502
DƷƚƵŽĂƌĞĐĞďĞƌʹŵƷƚƵŽ
4.879
CDI ϰ͕Ϭϴй
50
100 FCO
26
Resultado
Financeiro
ĨŽƌĂŵƉĞŶŚŽƌĂĚŽƐZΨϯϱ͘ϳϭϲĚĂĐŽŶƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞ͕ƚĂŵďĠŵ͕ĞĨĞƚƵĂĚŽĚĞϴй
3.081
3.081
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ;ϭ͘ϲϵϯͿ TJLP/TLP ϳ͕Ϭϯй
;ϯϬͿ
;ϲϬͿ ƵƐƚĞŝŽŐƌşĐŽůĂ
Controladora
Consolidado
6.827 1.480 1.480 1.480
- 11.267
ƉſƐŝƚŽũƵĚŝĐŝĂůĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĚĞZΨϭϱ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽZΨϯϱ͘ϳϯϭ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵ
;ϳϴϱͿ
CDI ϲ͕ϰϬй
;ϭϯͿ
;ϮϱͿ Arrendamentos
Fornecedores
25.305
- 25.305
2019
2018
2019
2018 ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
que as possibilidades de perda nessa defesa são remotas, conforme corroborado pela OpiTotal
690
1.382 Obrigações Sociais
16.822
- 16.822
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗
ŶŝĆŽ>ĞŐĂůĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŵŝƟĚĂƉĞůŽƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐůĞŐĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
KƵƚƌŽƐWĂƐƐŝǀŽƐ
29.317
- 29.317
Consolidado
ϮϭWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂZĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽŵďŝĞŶƚĂůƐƚĞƌƌĂƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐƉĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶ- :ƵƌŽƐƐŽďƌĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
93.763 7.938 7.811 7.429
13.514 130.455
Valor Encargos
+25%
+50% Total
;ϳϳϯͿ
;ϰϲϴͿ ;ϰ͘ϳϲϯͿ
;ϰ͘ϯϰϬͿ
ŐƵĞŵϮϬϭϭƉŽƐƐƵĞŵdĞƌŵŽĚĞŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽŵďŝĞŶƚĂůĮƌŵĂĚŽƉĞůŽƐ ĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƟů
ĐŽŶƚĄďŝů ĮŶĂŶĐĞŝGanho Ganho 32 Compromissos ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĂďĞůĞĐĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐŶŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚĞ
;ϴϯϵͿ
;ϳϰϭͿ ;ϭ͘ϵϮϮͿ
;ϵϵϴͿ
ĂŶƟŐŽƐƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐ͕ƉĂƌĂĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ƋƵĞƉƌĞǀġŽƉůĂŶƟŽĚĞ Demais despesas
31/12/2019
ros Taxa ;ƉĞƌĚĂͿ ;ƉĞƌĚĂͿ ƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ƐĞŐƵŝƌ͕ĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂƋƵĞůĞƐƋƵĞŵĞƌĞĐĞŵĚĞƐƚĂƋƵĞŶĂƐƉƌĞƐĞŶ;ϭ͘ϲϭϮͿ ;ϭ͘ϮϬϵͿ ;ϲ͘ϲϴϱͿ
;ϱ͘ϯϯϴͿ Instrumentos
ϭϮϮ͘ϰϭϱŵƵĚĂƐŶĂƟǀĂƐĞŵƵŵĂĄƌĞĂƚŽƚĂůĞŶĆŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϳϯ͕ϰϱŚĞĐƚĂƌĞƐ͕ŽƋƵĂůĚĞǀĞ dŽƚĂůĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
59.586
CDI Ϯ͕ϳϬй
345
690 ƚĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗ĂͿŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌŽŵƉĂŶŚŝĂ
4.601
6.629
5.501
7.813 ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ƐĞƌŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽĂƚĠϮϬϰϬ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƟŵĂƵŵĚĞƐĞŵďŽůƐŽĚĞĐĂŝǆĂ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌͲŵƷƚƵŽ
9.315
CDI Ϯ͕ϴϭй
65
131 ĮƌŵŽƵĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉƌŽĚƵǌŝĚĂƉĞůĂƐƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐsĂůĞ
ĨƵƚƵƌŽƉĂƌĂĨĂǌĞƌĨĂĐĞĂŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞĂĚĞƋƵĂĕĆŽĮƌŵĂĚŽƐŶĞƐƐĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ͕ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽ Juros sobre partes relacionadas
1.458
1.777
1.458
1.777 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐͲ
CDI
й
- ĚŽyŝŶŐƵĞŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&KĞƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐƉůƵƌŝĂŶƵĂŝƐ͘KƐƚĞƌĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϰϲϮ;ZΨϰϵϭĞŵϮϬϭϴͿ͘KǀĂůŽƌĂƚƵĂůĚĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
1.149
1.637
1.271
1.637 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϰ͘ϱϰϴͿ TJLP/TLP ϱ͕Ϭϵй
;ϱϴͿ
;ϭϭϲͿ ŵŽƐĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƚġŵǀŝŐġŶĐŝĂ͕ĞŵƐƵĂŵĂŝŽƌŝĂ͕ĚĞĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͕ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽ
ƉĂƌĂĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂůŶĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƌƵƌĂůĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵ Outras receitas
850
930
1.721
1.297 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ;ϮϲͿ
Cesta ϯ͕ϴϲй
;ϭͿ ĐĂƐŽ͕ƉŽƌŵĂŝƐƵŵĂŶŽ͘KƐǀĂůŽƌĞƐĂƐĞƌĞŵĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽƐĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞƐƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĚĞƉĞŶĚĞĚĞƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞƐĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞĞŵĐĄůĐƵůŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĞ W/^ĞK&/E^ƐŽďƌĞƌĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
;ϰϮϴͿ
;ϰϰϱͿ
;ϰϳϰͿ
;ϱϬϱͿ ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
;ϭ͘ϯϵϭͿ
CDI ϰ͕ϰϬй
;ϭϱͿ
;ϯϭͿ serão determinados a cada mês de safra pelo preço da tonelada de cana-de-açúcar estaƋƵĞƵƟůŝǌĂŵƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐ͘ŶƚƌĞĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐƵƐĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽ dŽƚĂůĚĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
7.630
10.528
9.477
12.019 Total
337
673 ďĞůĞĐŝĚŽƉĞůŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐĞŵĐĂĚĂĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌĞŵƐƵĂŵĂŝŽƌŝĂĐůĂƐƐŝĂŝŶĐŽƌƌĞƌĞƐƚĄĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͘ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵƵƟůŝǌĂĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
6.018
9.319
2.792
6.681
Consolidado
ĮĐĂĚŽƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗ͻdZĮǆŽ͗ŵŽĚĞůŽĞŵƋƵĞƐĞĂĐŽƌĚĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞĂƋƵĂŶĂŶƚĞƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂŶŽĮŵĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂƋƵĂůĠƵƐĂĚĂƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽ ϮϳĞƐƉĞƐĂĚĞ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů EĂƚƵƌĞǌĂĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞƌĞValor Encargos
+25%
+50% ƟĚĂĚĞĚĞƋƵŝůŽƐĚĞdZƉŽƌƚŽŶĞůĂĚĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉƌŽĚƵǌŝĚĂ͕ĂƋƵĂůĠǀĂůŽƌŝǌĂĚĂĚĞ
ǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĨƵƚƵƌĂƐƐĂşĚĂƐĚĞĐĂŝǆĂĞƐƟŵĂĚĂƐ͕ƋƵĞĚĞǀĞŵƐĞƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂůŝƋƵŝ- ĂůŝǌĂĕĆŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐKŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂ
ĐŽŶƚĄďŝů ĮŶĂŶĐĞŝGanho Ganho ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽǀĂůŽƌĚŽdZĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůŽKE^E͘ƐƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕
ĚĂƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞĂƟǀŽƐ͘ƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƵƟůŝǌĂĚĂƉĂƌĂϯϭ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐƐŽďƌĞŽƐƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂ͕ Instrumentos
31/12/2018
ros Taxa ;ƉĞƌĚĂͿ ;ƉĞƌĚĂͿ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ƐĆŽĞƐƟŵĂĚĂƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
ĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽŝĚĞϯ͕ϵϭйĂŽĂŶŽ;ϰ͕ϳϳйĂŽĂŶŽĞŵϮϬϭϴͿ͘ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂ ĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŶĞŐĂƟǀĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĞĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
84.488
CDI ϯ͕ϵϲй
813
1.626
Toneladas
ƉƌŽǀŝƐĆŽƉŽĚĞƐĞƌĂƐƐŝŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂ͗
ƌĄƌŝĂƐĞŶƚƌĞĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌͲŵƷƚƵŽ
4.879
CDI
ϰ͕Ϭϴй
50
100
Ano
Partes relacionadas
Terceiros
Total
Consolidado
ĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ƐĂůşƋƵŽƚĂƐĚĞƐƐĞƐŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ĚĞĮŶŝĚĂƐĂƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂ
114.177
441.675
555.852
CDI ϲ͕ϰϬй
;ϭϭͿ
;ϮϮͿ 2020
31.12.19
31.12.18 ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ƐĆŽĚĞϮϱйƉĂƌĂŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĞϵйƉĂƌĂĂ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ;ϲϵϵͿ
85.359
290.787
376.146
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϱ͘ϮϳϯͿ TJLP/TLP ϳ͕Ϭϯй
;ϵϯͿ
;ϭϴϱͿ 2021
EŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
491
582
59.330
153.021
212.351
Cesta ϰ͕ϯϱй
;ϭͿ 2022
ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ;ŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϮͿ
;ϭϳϴͿ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͘KŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽƌĞĐŽ- ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ;ϰϱͿ
46.339
87.456
133.795
;ϳϴϱͿ
CDI ϲ͕ϰϬй
;ϭϯͿ
;ϮϱͿ 2023
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
;ϯϬͿ
;ϯϴͿ ŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵƋƵĞƉŽƐƐĂŵƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐŶĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĚŝĨĞƌŝ- ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
22.265
57.523
79.788
746
1.493 2024
ĨĞŝƚŽƐĚĞĂũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ
1
125 ĚŽƐĐŽŶƐƟƚƵşĚŽƐƐŽďƌĞĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĂƚƌŝďƵƚĂƌ͘KƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ Total
ďͿŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĮƌŵŽƵĐŽŶƚƌĂƚŽƐƉůƵƌŝĂŶƵĂŝƐĚĞ
EŽĮŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
462
491 ƐĆŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ďͿZŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽKƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͘KƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ ƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂ͕ƉĂƌĂĐƵůƟǀŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞŵƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ŶŽƚŽƚĂůĚĞ
Consolidado
ϮϮ/ŶĐĞŶƟǀŽƐ&ŝƐĐĂŝƐŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƵĐĞƐƐŽƌĂƉŽƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂĐŽŶĚĞĐŽƌƌĞĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ĚĞƉſƐŝƚŽƐĞŵďĂŶĐŽƐĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ϭ͘ϮϱϵŚĂ;ϭ͘ϯϮϱŚĂĞŵϮϬϭϴͿ͘ZĞĨĞƌŝĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƚġŵǀŝŐġŶĐŝĂ͕ĞŵƐƵĂŵĂŝŽƌŝĂ͕ĞŵĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͕
Vale do Xingu
ƚƌŽůĂĚĂDEĐŽŶƚĂĐŽŵŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚĞąŵďŝƚŽĨĞĚĞƌĂůĞĞƐƚĂĚƵĂůĂƐĞŐƵŝƌĞƐƉĞĐŝĮ31.12.19 31.12.18 ďĞŵĐŽŵŽĚĞĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞĂĐůŝĞŶƚĞƐ͕ŝŶ- ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ƉŽƌŵĂŝƐƵŵĂŶŽ͘ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƐĞƌĄŵĞĐĂĚŽƐ͗ĂͿWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞWĞƌŶĂŵďƵĐŽͲWZKWŵũĂŶĞŝƌŽ WƌĞũƵşǌŽĮƐĐĂůĞďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŶĞŐĂƟǀĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
cluindo
contas
a
receber
de
clientes
em
aberto.
No
caso
de
clientes,
a
área
de
Análise
435
ĚŝĂŶƚĞĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞϮϱйĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĂŽƉĂƌĐĞŝƌŽŽƵƚŽƌŐĂŶƚĞ͕ĞƐƟŵĂĚĂƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
ĚĞϮϬϭϴŝƉĞƌĨŽƌŵĂůŝǌŽƵĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚŽďĞŶĞİĐŝŽWZKW͕ĂƉĂƌƟƌ sĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
367
375 ĚĞƌĠĚŝƚŽĂǀĂůŝĂĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽĐƌĠĚŝƚŽĚŽĐůŝĞŶƚĞ͕ůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽƐƵĂƉŽƐŝĕĆŽ Ano
Toneladas
ĚĞϭĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉŽƌŵŽƟǀŽĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ KƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐ
322
246 ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƉĂƐƐĂĚĂĞŽƵƚƌŽƐĨĂƚŽƌĞƐ͘KƐůŝŵŝƚĞƐĚĞƌŝƐĐŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐƐĆŽĚĞƚĞƌ- 2020
23.073
DƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐEŽƌĚĞƐƚĞ͘ƐƐĞďĞŶĞİĐŝŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƌĞĚƵĕĆŽ͕ĐŽŶƐŽĂŶƚĞŽĞĐƌĞ- dŽƚĂůĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĂƟǀŽƐϲϴϵ
1.056 ŵŝŶĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞĞŵĐůĂƐƐŝĮĐĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͘ 2021
11.624
ƚŽŶǑϮϴ͘ϭϱϬͬϬϱ͕ŽƋƵĂůĨŽŝƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽƉĞůŽĞĐƌĞƚŽŶǑϯϱ͘ϯϯϱ͕ĚĞϮϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϬ͕
ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞůŝŵŝƚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĠŵŽŶŝƚŽƌĂĚĂƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŽƐĂůĚŽĚĞĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ 2022
8.659
Controladora
Centro da Mata
Consolidado
ĚĞϳϱйĚŽ/D^ĚĞǀŝĚŽƐŽďƌĞĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂƚĠƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϮ͕ƐĞŶĚŽŽ
6.015
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 ĚĞĐůŝĞŶƚĞƐŶĆŽƵůƚƌĂƉĂƐƐĂŽůŝŵŝƚĞĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĐŽŶĐĞĚŝĚŽ͘ĐͿZŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ 2023
ƌĞĨĞƌŝĚŽŝŶĐĞŶƟǀŽĂƉƵƌĂĚŽ͕ĐŽŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϮϮϲͬϬϮ͕ƐŽďĂĨŽƌŵĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĠƌĞĂůŝǌĂĚĂŶĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞŐĞƌĞŶĐŝĂĚĂƉĞůĂĄƌĞĂ 2024
1.816
ƉƌĞƐƵŵŝĚŽ͘EŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵŽŝŶĐĞŶƟǀŽƚŽƚĂůŝǌŽƵZΨϭ͘ϲϰϭ ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĚĞdĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕ƋƵĞŵŽŶŝƚŽƌĂĂƐƉƌĞǀŝƐƁĞƐĐŽŶơŶƵĂƐĚĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĚĂŽŵƉĂ- ĐͿsĞŶĚĂĚĞƐŽũĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĮƌŵŽƵĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞǀĞŶĚĂĚĞƐŽũĂĐŽŵ
;ϮϬϭϴZΨϭ͘ϬϳϬͿ͘ďͿ/ŶĐĞŶƟǀŽĮƐĐĂůĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂŵϮϬϭϵ͕ĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽƉĞůĂ WƌĞũƵşǌŽĮƐĐĂůĞďĂƐĞ
ŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞĞůĂƐƚĞŶŚĂŵĐĂŝǆĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌ
ĂůŐƵŶƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŵ ĞŶƚƌĞŐĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉĂƌĂ ŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ũĂŶĞŝƌŽ Ă ŵĂƌĕŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ŽƐ
^hE͕Ă^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůĚŽƌĂƐŝůĚĞĨĞƌŝƵĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƉůĞŝƚŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞ- ĚĞĐĄůĐƵůŽŶĞŐĂƟǀĂĚĞ
ăƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ Ž ƋƵĂů ƚĂŵďĠŵ ŵĂŶƚĠŵ ĞƐƉĂĕŽ ůŝǀƌĞ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ Ğŵ ƐƵĂƐ ƋƵĂŝƐƚŽƚĂůŝǌĂŵϯϰϲŵŝů;ϯϵϰŵŝůĞŵϮϬϭϴͿƐĂĐĂƐĚĞƐŽũĂ͕ŶĞŐŽĐŝĂĚĂƐĂŽƉƌĞĕŽŵĠĚŝŽĚĞ
contribuição
social
2.043
5.715
7.417
5.019
9.460
10.734
ƌġŶĐŝĂĚŽŝŶĐĞŶƟǀŽĮƐĐĂůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽăƌĞĚƵĕĆŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĚĞǀŝĚŽƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽ
ůŝŶŚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĂƋƵĂůƋƵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽŚĂǀĞŶĚŽůŝŶŚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƌĞůĞ- ZΨϲϰ͕ϳϱ;ZΨϲϲ͕ϮϰĞŵϮϬϭϴͿ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƵŵĂƌĞĐĞŝƚĂĞƐƟŵĂĚĂĚĞZΨϮϮ͘ϰϬϱ
ĚĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ͕ƉŽƌŵŽƟǀŽĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƵůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐEŽƌĚĞƐƚĞ KƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĞĚŝĨĞ10.115 11.132
206
308 10.321 11.440 ǀĂŶƚĞƐĞŵŶŽŵĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐǀŝƐƚŽƐŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͘KĞǆĐĞƐƐŽĚĞ ;ZΨϮϲ͘ϭϬϭĞŵϮϬϭϴͿ͘
ŽĐŽƌƌŝĚĂĞŵϯϭĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϳ͘ƐƐĂƌĞĚƵĕĆŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ͕ĐŽŶƐŽĂŶƚĞŽ>ĂƵĚŽŽŶƐƟ- renças temporárias
ĐĂŝǆĂŵĂŶƟĚŽƉĞůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ĂůĠŵĚŽƐĂůĚŽĞǆŝŐŝĚŽƉĂƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽ ϯϯ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽƉŽƌ^ĞŐŵĞŶƚŽƉĞƐĂƌĚĞŶĆŽƐĞƌŽďƌŝŐĂĚĂĂĚŝǀƵůŐĂƌĞĂƚĞŶĚĞŶĚŽĂƵŵĂ
ƚƵƟǀŽŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϬϭϴϮͬϬϰ͕ĞŵŝƟĚŽƉĞůĂEĞƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽƉŽƌŵĂŝƐĚĞǌĂŶŽƐ͕ Total do imposto de
ĐĂƉŝƚĂůĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕ĠŐĞƌŝĚŽƉĞůĂĄƌĞĂĚĞdĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƋƵĞŝŶǀĞƐƚĞŽĞǆĐĞƐƐŽĚĞ ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚŽƐĞƵŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂZĞƵŶŝĆŽKƌĚŝŶĄƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵ
ĐŽŶĨŽƌŵĞŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚĞƉĞĚŝĚŽĞĨĞƚƵĂĚŽăZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůĚŽƌĂƐŝů͕ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƚŽ renda e da contribuição
12.158 16.847
7.623
5.327 19.781 22.174 ĐĂŝǆĂĞŵĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĚĞĂůƚĂůŝƋƵŝĚĞǌĞơƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĞƐĐŽůŚĞŶĚŽ ϭϱĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚŽƵŽƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽWϮϮͲ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ĞĐůĂƌĂƚſƌŝŽǆĞĐƵƟǀŽŶǑϮϴϯͬϭϬ͕ĂϳϱйĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞǀŝĚŽĂƉƵƌĂĚŽĂƚĠĚĞǌĞŵďƌŽĚĞ ƐŽĐŝĂůĂƟǀŽƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐŽƵůŝƋƵŝĚĞǌƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐĞƌŵĂƌŐĞŵ ƉŽƌ^ĞŐŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞƌĞƋƵĞƌƋƵĞŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƐĞũĂŵŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞ
ϮϬϭϵ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͘EŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƉĞůĂƐ ƉƌĞǀŝƐƁĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͘  ƚĂďĞůĂ Ă ƐĞŐƵŝƌ ŶŽƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞƌĞǀŝƐĂĚĞϮϬϭϵŽŝŶĐĞŶƟǀŽƚŽƚĂůŝǌŽƵZΨϯϰϰĞĞŵϮϬϭϴŶĆŽĨŽŝĂƉƵƌĂĚŽǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂ ƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽ
ŵŽƐƚƌĂĞŵĚĞƚĂůŚĞƐŽƉƌĂǌŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůƌĞƐƚĂŶƚĞĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚŽƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůƚŽŵĂĚŽƌĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ƉĂƌĂĂůŽĐĂƌ
ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
;ϮϮ͘ϮϴϳͿ
;Ϯϯ͘ϭϴϮͿ
;Ϯϰ͘ϱϭϴͿ
;Ϯϰ͘ϱϮϳͿ
;ϰϲ͘ϴϬϱͿ
;ϰϳ͘ϳϬϵͿ
ĞƐƐĞŝŶĐĞŶƟǀŽ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞŶĆŽƚĞƌƐŝĚŽĂƉƵƌĂĚŽůƵĐƌŽĚĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ͘
ŶĆŽĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͘ ƌĞĐƵƌƐŽƐĂŽƐĞŐŵĞŶƚŽĞĂǀĂůŝĂƌƐĞƵĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͘ŽŵŽĨŽƌŵĂĚĞŐĞƌĞŶĐŝĂƌƐĞƵƐŶĞŐſĐŝŽƐ
23 Patrimônio Líquido ĂͿĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞĚĞϮϬϭϴ͕ŽĐĂƉŝƚĂů sĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐ
;ϲϰϴͿ
;ϰϳϲͿ
;ϲϰϴͿ
;ϰϳϲͿ ƚĂďĞůĂĨŽŝĞůĂďŽƌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŶĆŽĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮ- ƚĂŶƚŽŶŽąŵďŝƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĐŽŵŽŶŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐůĂƐƐŝĮĐŽƵƐĞƵƐŶĞŐſĐŝŽƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐƚĄƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌϭ͘ϱϴϬ͘ϰϴϵĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘ ďŝŽůſŐŝĐŽƐ
ŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂĚĂƚĂŵĂŝƐƉƌſǆŝŵĂĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĚĞǀĞŵ Ğŵ͞^ĞŐŵĞŶƚŽϭ͟;ĐĂĐŚĂĕĂ͕ŽƵƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐĂůĐŽſůŝĐĂƐĞĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞĐƵůƚƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϮϰĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϯ͕ĂƋƵĂůĂƉƌŽǀŽƵĂƐ ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂ
ƋƵŝƚĂƌĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͘ƚĂďĞůĂŝŶĐůƵŝŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚŽƐũƵƌŽƐĞĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͘ ͲĂĕƷĐĂƌͿĞ͞^ĞŐŵĞŶƚŽϮ͟;ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽƉĞĐƵĄƌŝĂĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞŐƌĆŽƐͲƐŽũĂͿ͘
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϴ͕ ƷƟůƌĞǀŝƐĂĚĂͲ>ĞŝŶǑ
;ϭϬ͘ϯϮϲͿ ;ϵ͘ϮϲϵͿ
- ;ϭϬ͘ϯϮϲͿ ;ϵ͘ϮϲϵͿ EĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞũƵƌŽƐƐĆŽƉſƐͲĮǆĂĚŽƐ͕ŽǀĂůŽƌŶĆŽĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽĨŽŝŽďƟĚŽ WĂƌĂ ŽƐ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ĮŶĚŽƐ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ Ğ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉŽƌ
ϮϬϬϵ͕ϮϬϭϬĞϮϬϭϭ͕ĨŽŝĚĞůŝďĞƌĂĚĂĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĂůĚŽĚŽƐůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐĂƉƌĞ- 11.638/07
ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĐƵƌǀĂƐĚĞũƵƌŽƐŶŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘KǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůďĂ- ƐĞŐŵĞŶƚŽƐĚĞƐƐĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐƐĆŽĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗ĂůĂŶĕŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƉŽƌƐĞŐƐĞŶƚĂĚŽŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚĂƉĂƌĐĞůĂ Outras diferenças
;ϳ͘ϯϴϳͿ ;ϳ͘ϴϯϬͿ
;ϲͿ
;ϭϬͿ ;ϳ͘ϯϵϯͿ ;ϳ͘ϴϰϬͿ ƐĞŝĂͲƐĞŶĂĚĂƚĂŵĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞƋƵŝƚĂƌĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͗ mentos
ĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ƐĞŵĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϬϭ͘ϭϵϰ temporárias
ƟǀŽ
2019
2018
;͞ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͟Ϳ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĨŽŝĞůĞǀĂĚŽĚĞZΨϲϭ͘ϰϭϳƉĂƌĂZΨϭϲϮ͘ϲϭϭ͘ Total do imposto de
Circulante
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
ƌĞĨĞƌŝĚĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĨŽŝŽďũĞƚŽĚĞƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽƐƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ĞŵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ renda e da contribuição
5.965
11.027
3.684
14.711
3.360
2.605
;ϰϬ͘ϬϬϬͿ ;ϰϬ͘ϮϴϭͿ ;Ϯϱ͘ϭϳϮͿ ;Ϯϱ͘ϬϭϯͿ ;ϲϱ͘ϭϳϮͿ ;ϲϱ͘ϮϵϰͿ ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ĂƌďŝƚƌĂůĐŽŶĚƵǌŝĚŽƉĞƌĂŶƚĞŽĞŶƚƌŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĞDĞĚŝĂĕĆŽĚĂąŵĂƌĂĚĞŽŵĠƌĐŝŽ ƐŽĐŝĂůƉĂƐƐŝǀŽƐ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
48.727
48.727
81.905
81.905
ƌĂƐŝůͲĂŶĂĚĄƐŽďŶǑϭϲͬϮϬϭϯ͘ŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϲ͕ŽdƌŝďƵŶĂůƌďŝƚƌĂůƉƌŽĨĞƌŝƵƐĞŶƚĞŶĕĂ͕ dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽ͕ůşƋƵŝĚŽ ;Ϯϳ͘ϴϰϮͿ ;Ϯϯ͘ϰϯϰͿ ;ϭϳ͘ϱϰϵͿ ;ϭϵ͘ϲϴϲͿ ;ϰϱ͘ϯϵϭͿ ;ϰϯ͘ϭϮϬͿ Contas a receber de clientes
61.980
23
62.003
56.398
153
56.551
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽĂĂŶƵůĂĕĆŽĚĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϬϭ͘ϭϵϰ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƌĞǀĞƌƐĆŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐ Estoques
102.481
4.882
107.363
117.960
7.231
125.191
Impostos e contribuições a recuperar
3.855
105
3.960
6.175
162
6.337
ƉĂƌĐŝĂůĚĂƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂůƌĞůĂƟǀĂĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐĞŵϮϬϭϯ͕ϮϬϭϰĞϮϬϭϱ͕ ĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĠĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
3.225
20.228
23.453
2.015
18.389
20.404
ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϳ͘ϭϱϱ͕ĞƐƐĂƷůƟŵĂĞŵƌĞŇĞǆŽăĂŶƵůĂĕĆŽĚĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĞ͕ĂŝŶĚĂ͕ƋƵĞ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ ƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
7.612
2.322
9.934
6.917
1.434
8.351
ĞƐƐĞƐǀĂůŽƌĞƐĨŽƐƐĞŵŽďũĞƚŽĚĞĚĞƐƟŶĂĕĆŽƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞŶŽǀĂĚĞůŝďĞƌĂControla- Centro da Total consoli- Outras contas a receber
2019
2018
ĕĆŽĞŵƐĞĚĞĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘ŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽĞǆƉŽƐƚŽ͕ŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŝŶƚĞŐƌĂůŝVale do Xingu
dora
Mata
dado
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
ǌĂĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĨŽŝƌĞĚƵǌŝĚŽƉĂƌĂZΨϲϭ͘ϰϭϳ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞŇĞƟĚŽŶŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ Saldo em 31 de
304.704
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
238.907
31.244
270.151
274.730
29.974
ƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐ͘ŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƌĞĨĞƌŝĚĂƐĞŶƚĞŶĕĂĂƌďŝƚƌĂů͕ĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
1.056
;Ϯϯ͘ϰϯϰͿ ;ϭϵ͘ϲϴϲͿ
;ϰϮ͘ϬϲϰͿ Não Circulante
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĞŵϴĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϳĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĚĞůŝďĞƌĂƌĂĐĞƌĐĂĚĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽ ZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;ϯϲϳͿ
;ϰ͘ϰϬϴͿ
2.137
;Ϯ͘ϲϯϴͿ ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͗
ĚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐǀĂůŽƌĞƐ͘EĞƐƚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂĨŽŝĚĞůŝďĞƌĂĚŽĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂŽƐ Saldo em 31 de
10.953
Impostos e contribuições a recuperar
3.529
504
4.033
10.460
493
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϮ͘ϱϰϱ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞƵŶĂĐŽŶƚĂ ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
47.304
12
47.316
23.102
12
23.114
689
;Ϯϳ͘ϴϰϮͿ ;ϭϳ͘ϱϰϵͿ
;ϰϰ͘ϳϬϮͿ ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
16.289
16.289
13.729
13.729
͞>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͟ĂƚĠƋƵĞŶŽǀĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽƐĞũĂĚĂĚĂƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĨƵƚƵ- Partes relacionadas
478
478
477
477
em conformidade com o disposto no Acordo de Acionistas e no Estatuto Social da Compa- ƌŽƐ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉŽƌƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂŵŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ Estoques
75
75
ŶŚŝĂ͘ZĞƐƐĂůƚĂͲƐĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚĆŽƌĞůĂƟǀĂăĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐĨŽŝŽďũĞƚŽĚĞŶŽǀŽƉƌŽ- ƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĞŝŶĚĞĚƵơǀĞŝƐ͘ƐĐŽŶƚƌŽůĂ- ƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
de renda e contribuição social diferidos
689
689
1.056
1.056
ĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂƌďŝƚƌĂůĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶŽŝƚĞŵ͞Ğ͕͟ĂĚŝĂŶƚĞ͘ďͿZĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂŝŶĐĞŶƟǀŽƐ ĚĂƐsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂƚĂŵďĠŵĐŽŶƐƟƚƵşƌĂŵƉƌŽǀŝƐĆŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂ Imposto
Outras contas a receber
2.205
2.205
2.385
2.385
ĮƐĐĂŝƐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚĞƌĞĚƵĕƁĞƐŚĂǀŝĚĂƐŶŽƐ ĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĞďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŶĞŐĂƟǀĂĚĞĐŽŶƚƌŝ- /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
97.129
81.790
ąŵďŝƚŽƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞĂƌĞŶĚĂĞĚŽ/D^͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ ďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͕ŽƐƋƵĂŝƐŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵƉƌĂǌŽƉƌĞƐĐƌŝĐŝŽŶĂů͘KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞ /ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
205.925
132.943
338.868
205.526
124.410
329.936
ϮϮ͕ŶŽǀĂůŽƌZΨϲ͘ϭϰϱ;ZΨϰ͘ϭϲϬĞŵϮϬϭϴͿ͘ĐͿũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůZĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽ ƌĞŶĚĂĚŝĨĞƌŝĚŽĠƌĞǀŝƐĂĚŽƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĂƐƉƌŽũĞĕƁĞƐ ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĚĞĂƟǀŽƐ
10.818
214
11.032
ĂũƵƐƚĞĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƉĞůŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϬϵŶĂ ĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĨƵƚƵƌŽƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƐƟŵĂƌĞĂůŝǌĂƌŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂ /ŶƚĂŶŐşǀĞů
475
335
47
382
394
81
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
384.701
133.720
421.292
338.919
125.071
382.200
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞĞŵƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƉĞůŽǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗
dŽƚĂůĚŽƟǀŽ
623.608
164.964
691.443
613.649
155.045
686.904
ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĂƐĚĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞďĂŝǆĂƐĚŽƐďĞŶƐƌĞĂǀĂůŝĂĚŽƐ͘ĚͿZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐZĞControladora
Consolidado
ƐĞƌǀĂůĞŐĂůƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂůĠĐĂůĐƵůĂĚĂŶĂďĂƐĞĚĞϱйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂƚĠŽ Ano
2019
2018
2019
2019 WĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ůŝŵŝƚĞĚĞϮϬйƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘ĞƐĚĞŽ 2020
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
11.020
11.914 Circulante
1.210
14.282
15.492
1.709
11.413
13.122
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϮϬϭϲĞƐƚĞůŝŵŝƚĞĨŽŝĂƟŶŐŝĚŽ͕ŵŽƟǀŽƉĞůŽƋƵĂůŽƐĂůĚŽĚĞƐƚĂ 2021
1.138
1.253 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
6.752
75
6.827
conta permanece inalterado. ZĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ Os orçamentos de capital para projetos 2022
1.025 Arrendamento a Pagar
19.387
5.918
25.305
17.410
6.103
23.513
ĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƚŽƚĂůŝǌĂŵZΨϭϬϴ͘ϵϮϬ;ZΨϭϰϲ͘ϯϴϴĞŵ 2023
2.435 Fornecedores
Obrigações
sociais
16.108
714
16.822
14.289
802
15.091
ϮϬϭϴͿ͕ĚŽƐƋƵĂŝƐZΨϱϬ͘ϳϱϲ;ZΨϭϬϭ͘ϯϵϮĞŵϮϬϭϴͿĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌſƉƌŝŽƐ͘ƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂĚ- 2024
3.502
17.755
62
17.817
13.602
42
13.644
ŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĞŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĂŽĂƌƟŐŽϭϵϮĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂ 2025
341 KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
ƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞƌĞƚĞŶĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞŶŽĂƌƟŐŽϭϵϲĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂ>Ğŝ͕ĠĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚŽŵŽŶƚĂŶƚĞ Total
12.158
20.470 Impostos parcelados
Partes relacionadas
8.084
8.084
4.559
4.559
ĚĞZΨϰϵ͘ϭϯϯ;ZΨϰϵ͘ϭϯϯĞŵϮϬϭϴͿ͕ƋƵĞĞƐƚĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĞŵƌƵďƌŝĐĂĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ƉĂƌĂĂƉůŝĐĂ- ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĐŽŵĂĂůşƋƵŽƚĂŶŽŵŝŶĂů
Obrigações
acordo
judicial
30.000
30.000
ĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƋƵĞƐĞƌĄƐƵďŵĞƟĚŽăĂƉƌŽǀĂĕĆŽƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
Controladora
Consolidado
ĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘ĞͿ>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕
2019
2018
2019
2018 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
Outras contas a pagar
3.385
31
3.416
4.164
13
4.177
ŽƐĂůĚŽĚĞƐƐĂƌƵďƌŝĐĂ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϴϴ͘ϲϯϰ;ZΨϮϲϳ͘ϭϭϳĞŵϮϬϭϴͿ͕ĠĐŽŵƉŽƐƚŽƉĞůŽƐ Lucro antes do imposto de
72.681
21.082
93.763
85.733
18.373
104.106
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐ͗;ŝͿZΨϮϲϰ͘ϯϴϮƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵĂƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ;ĂƉſƐĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽ renda e da contribuição social
45.024 21.125
43.763 20.598 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Não Circulante
ĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞĚĞŵĂŝƐĚĞƐƟŶĂĕƁĞƐͿĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽ- ůşƋƵŽƚĂŶŽŵŝŶĂůĐŽŵďŝŶĂĚĂĚŽŝŵƉŽƐƚŽ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
3.200
29.052
32.252
3.829
35.196
39.025
ƌĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůŝďĞƌĂĚŽĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂƐĂďĞƌ͗
ĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůͲйϯϰ
34
34
34 Arrendamento a Pagar
4.287
152
4.439
Assembleia geral
Imposto de renda e contribuição
Impostos parcelados
0
de acionista realiƐŽĐŝĂůăƐĂůşƋƵŽƚĂƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
;ϭϱ͘ϯϬϴͿ ;ϳ͘ϭϴϯͿ ;ϭϰ͘ϴϳϵͿ ;ϳ͘ϬϬϯͿ Imposto de renda e contribuição social diferidos
27.842
17.549
45.391
23.434
19.686
43.120
ǆĞƌĐşĐŝŽ^ŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵ
zadas em:
R$ ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂĐĄůĐƵůŽƉĞůĂĂůşƋƵŽƚĂĞĨĞƟǀĂ͗
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
6.669
6.669
13.438
13.438
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮ
10/setembro/2013 57.518 ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
;ϳϵϯͿ
;ϮϳϱͿ
- Obrigações sub-júdice
0
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϰ
26/maio/2015
25.121
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů
462
462
491
491
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϱ
18/maio/2016
26.096 /ŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĞ
ĚŽĂĕƁĞƐŝŶĐĞŶƟǀĂĚĂƐ;ΎͿ
1.051
364
1.051
364 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
42.460
46.753
89.213
41.192
54.882
96.074
ĨĞŝƚŽůşƋƵŝĚŽĚŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƐĞŶƚĞŶĕĂĂƌďŝƚƌĂů
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ
2.480 3.162
2.480
3.162 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ƉƌŽĨĞƌŝĚĂƉĞůŽĞŶƚƌŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĞDĞĚŝĂĕĆŽĚĂ
Outras diferenças permanentes
108
;ϭϭϭͿ
147
;ϯϵͿ Capital social
61.417
48.183
61.417
61.417
40.683
61.417
ąŵĂƌĂĚĞŽŵĠƌĐŝŽƌĂƐŝůͲĂŶĂĚĄ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽƉƌŽDespesa do imposto de
Adiantamento para futuro aumento de capital
15.500
3.500
cedimento arbitral nº 16/2013, conforme mencionado
;ϭϮ͘ϰϲϮͿ ;ϰ͘ϬϰϯͿ ;ϭϭ͘ϮϬϭͿ ;ϯ͘ϱϭϲͿ Ações em tesouraria
;ϭͿ
;ϭͿ
;ϭͿ
;ϭͿ
ŶŽƐŝƚĞŶƐ͞Ă͟Ğ͞Ĩ͟ĚĞƐƚĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ
08/março/2017
85.804 renda e da contribuição social
;ϴ͘ϬϱϰͿ
;ϱͿ
;ϴ͘ϱϲϯͿ
;ϭϴϴͿ ZĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
6.145
6.145
4.160
4.160
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϲ
25/abril/2017
44.950 Correntes
90.855
47.593
90.855
92.614
47.612
92.614
;ϰ͘ϰϬϴͿ ;ϰ͘ϬϯϴͿ
;Ϯ͘ϲϯϴͿ ;ϯ͘ϯϮϴͿ ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ
27/abril/2018
13.951 Diferidos
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
02/maio/2019
10.942 Despesa do imposto de
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
61.417
61.417
61.417
61.417
264.382 renda e da contribuição social
;ϭϰ͘ϭϰϳͿ
;ϭϬ͘ϬϬϱͿ
;ϭϮ͘ϰϲϮͿ ;ϰ͘ϬϰϯͿ ;ϭϭ͘ϮϬϭͿ ;ϯ͘ϱϭϲͿ WƌĞũƵşǌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
Lucros à disposição da Assembleia
288.634
288.634
267.117
267.117
ZΨϮϰ͘ϮϱϮƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĂŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭ ůşƋƵŽƚĂĞĨĞƟǀĂĚŽŝŵƉŽƐƚŽ
508.467
97.129
508.467
486.724
81.790
486.724
ĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ;ĂƉſƐŽƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐĐĂů- ĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůй
27,68 19,14
25,59
17,07 dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
623.608
164.964
691.443
613.649
155.045
686.904
ĐƵůĂĚŽƐăƌĂǌĆŽĚĞϮϱйͿ͕ŽƋƵĂůƐĞƌĄĚĞƐƟŶĂĚŽĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽƋƵĞĨŽƌĚĞůŝďĞƌĂĚŽ ;ΎͿĨĞŝƚŽĚŽƐŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϰĞŽƵƚƌĂƐ dŽƚĂůĚŽWĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌĂƐĐŽŶƚĂƐĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů;ƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂƐĞƌ ĚŽĂĕƁĞƐŝŶĐĞŶƟǀĂĚĂƐ͘
Demonstrações do resultado por segmentos
2019
2018
ƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽŵġƐĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϬͿ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽŽƵĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽĐŽŵŽĚŝǀŝ- Ϯϴ>ƵĐƌŽĄƐŝĐŽĞŝůƵşĚŽWŽƌĕĆŽĂůĐƵůĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂĚŝǀŝƐĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂƚƌŝďƵSegmento 1
Segmento 2
Consolidado
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
ĚĞŶĚŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽůŝŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽĐŽƌĚŽĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘K şǀĞůĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĞůĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞŵĠĚŝĂĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽ ZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂĚĞsĞŶĚĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ
450.615
26.208
476.823
426.582
20.438
447.020
ƐĂůĚŽĚĞƐƚĂĐŽŶƚĂĨŽŝŽďũĞƚŽĚĞƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽƐƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂƌďŝƚƌĂů ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗
ƵƐƚŽĚŽƐWƌŽĚƵƚŽƐsĞŶĚŝĚŽƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƐ
;Ϯϳϭ͘ϮϬϲͿ
;Ϯϱ͘ϮϴϰͿ
;Ϯϵϲ͘ϰϵϬͿ
;Ϯϱϲ͘ϯϮϱͿ
;ϭϳ͘ϲϬϲͿ
;Ϯϳϯ͘ϵϯϭͿ
ĐŽŶĚƵǌŝĚŽƉĞƌĂŶƚĞŽĞŶƚƌŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĞDĞĚŝĂĕĆŽĚĂąŵĂƌĂĚĞŽŵĠƌĐŝŽƌĂƐŝůͲĂ;ϵϱͿ
671
576
;ϴϱϵͿ
1.230
371
2019
2018 sĂƌŝĂĕĆŽĚŽsĂůŽƌ:ƵƐƚŽĚŽƐƟǀŽƐŝŽůſŐŝĐŽƐ
ŶĂĚĄƐŽďŶǑϱϮͬϮϬϭϳͬ^ϰ͘ŵϵĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽŝƉƌŽĨĞƌŝĚĂƐĞŶƚĞŶĕĂŶŽąŵďŝƚŽ >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
179.314
1.595
180.909
169.398
4.062
173.460
32.562
17.082 >ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿƌƵƚŽ
do referido Procedimento Arbitral segundo a qual as Cláusulas 5.3 e 5.3.1 do Acordo de YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂĕƁĞƐĞŵŝƟĚĂƐ;ŵŝůŚĂƌĞƐͿ
1.580.489
1.580.489 ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĞƐƉĞƐĂƐͿKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐĨŽƌĂŵĚĞĐůĂƌĂĚĂƐǀĄůŝĚĂƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϮϱйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚĞǀĞƌĄ >ƵĐƌŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽƉŽƌĂĕĆŽͲZΨ
;ϰ͘ϭϲϭͿ
;ϭ͘ϲϭϭͿ
20,60
10,81 ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
;ϵϰ͘ϲϳϵͿ
;ϵϰ͘ϲϳϵͿ
;ϭϬϬ͘ϴϵϴͿ
;ϭϬϬ͘ϴϵϴͿ
ƐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽĂơƚƵůŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͘WŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉŽĚĞŵ WĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞĚĞϮϬϭϴ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƟŶŚĂ ŽŵǀĞŶĚĂƐ
;ϰϳ͘ϴϭϳͿ
;ϰ͘ϭϰϬͿ
;ϱϭ͘ϵϱϳͿ
;ϱϰ͘ϴϱϰͿ
;ϰ͘ϬϮϭͿ
;ϱϴ͘ϴϳϱͿ
ĚĞůŝďĞƌĂƌĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐůŝŵŝƚĂĚŽƐĂϰϬйĚŽůƵĐƌŽƉĂƐƐşǀĞůĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ ĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐĐŽŵĞĨĞŝƚŽĚĞĚŝůƵŝĕĆŽ͕Ğ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽůƵĐƌŽĚŝůƵşĚŽ 'ĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
6.811
;ϭϭϯͿ
6.698
;ϯϯϵͿ
569
230
ĂƉĂƌĐĞůĂƌĞƐƚĂŶƚĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞͬŽƵĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ͘ŵϮϯĚĞ ƉŽƌĂĕĆŽĠĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂŽůƵĐƌŽďĄƐŝĐŽƉŽƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
;ϭϯϵ͘ϴϰϲͿ
;ϰ͘ϮϱϯͿ
;ϭϯϵ͘ϵϯϴͿ
;ϭϱϳ͘ϳϬϮͿ
;ϯ͘ϰϱϮͿ
;ϭϱϵ͘ϱϰϯͿ
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĚĞƐƟŶĂ- 29 Demonstrações dos Fluxos de Caixa ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƋƵĞŶĆŽĂĨĞƚŽƵŽ
>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿŶƚĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
39.468
;Ϯ͘ϲϱϴͿ
40.971
11.696
610
13.917
ĕĆŽĚŽƐĂůĚŽĚĂĐŽŶƚĂĚĞ͞>ƵĐƌŽƐăŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕͟ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂ ŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĠĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
6.432
;ϯ͘ϲϰϬͿ
2.792
9.828
;ϯ͘ϭϰϳͿ
6.681
referida sentença arbitral. Os acionistas, por unanimidade, deliberaram pela suspensão
Controladora
Consolidado
45.900
;ϲ͘ϮϵϴͿ
43.763
21.524
;Ϯ͘ϱϯϳͿ
20.598
ĚĞƐƚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽƋƵĞĞůĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞƚŽŵĂĚĂĞŵϯϬĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬ͘
2019
2018
2019
2018 >ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿŶƚĞƐĚŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞĚĂŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů
/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů
ĨͿŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ;ŝͿŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂ- ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĐŽŵĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐͲ
720
1.355
8.641
;ϴ͘ϱϲϯͿ
;ϴ͘ϱϲϯͿ
;ϭϴϴͿ
;ϭϴϴͿ
ƚſƌŝŽƉƌŽƉŽƐƚŽƐͲĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐĐŽŶƐŝŐŶĂĚĂŶĂƐĚĞŵŽŶƐ- ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĚĞĂƟǀŽƐ
7.551
16.806
- Correntes
;ϰ͘ϳϳϱͿ
2.137
;Ϯ͘ϲϯϴͿ
;ϰ͘ϮϱϰͿ
926
;ϯ͘ϯϮϴͿ
8.084
4.559
8.084
4.559 Diferidos
ƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĨŽŝĐĂůĐƵůĂĚĂĂƌĂǌĆŽĚĞϮϱйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽ͕ ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
;ϭϯ͘ϯϯϴͿ
2.137
;ϭϭ͘ϮϬϭͿ
;ϰ͘ϰϰϮͿ
926
;ϯ͘ϱϭϲͿ
15.635
5.279
26.245 13.200
nos termos do estatuto social e da Lei das Sociedades por Ações, em especial, no disposto Total
32.562
;ϰ͘ϭϲϭͿ
32.562
17.082
;ϭ͘ϲϭϭͿ
17.082
ŶŽƐĂƌƟŐŽƐϭϵϲĞϭϵϳ͘WĂƌĂĮŶƐĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕Ă ϯϬĞŶĞİĐŝŽƐĂŵƉƌĞŐĂĚŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐŽŶĐĞĚĞŵĂƐĞƵƐĞŵƉƌĞ- >ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿ>şƋƵŝĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ Ž ĚĞůŝďĞƌĂĚŽ ŶĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů KƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ ƋƵĞ ĂƉƌŽǀŽƵ ŐĂĚŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽĚĞǀŝĚĂ͕ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŵĠĚŝĐĂ͕ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ͕ĂƐƐŝƐ- ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂƉŽƌƐĞŐŵĞŶƚŽƐ
2019
2018
Segmento 1 Segmento 2
Consolidado
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ ƚġŶĐŝĂĨĂƌŵĂĐġƵƟĐĂ͕ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘ĐŽŶĐĞƐ- &ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
17.082
32.562
;ϰ͘ϭϲϭͿ
32.562
17.082
;ϭ͘ϲϭϭͿ
ĚĞϮϬϭϰ͕ĂƉůŝĐŽƵŽĂũƵƐƚĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ͘^ĞŐƵĞ ƐĆŽĚĞƐƐĞƐďĞŶĞİĐŝŽƐŽďĞĚĞĐĞĂŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͕ĞĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞƐƚĞƐĐĞƐƐĂĂŽ >ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĂĚŝĂŶƚĞŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞƐƐĞƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͗
ƚĠƌŵŝŶŽĚŽǀşŶĐƵůŽĞŵƉƌĞŐĂơĐŝŽ͘ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵ ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂĐŽŶĐŝůŝĂƌŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽŵŽĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽ
2019
2018 ĂĚĞƐƉĞƐĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽ- ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͗
3.517
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
13.338
;Ϯ͘ϭϯϳͿ
11.201
4.443
;ϵϮϱͿ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
32.562
17.082 ƌĞƐĞŵƐĞƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϳ͘Ϭϱϲ;ZΨϱ͘ϰϯϲĞŵϮϬϭϴͿŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
95
;ϲϳϭͿ
;ϱϳϲͿ
859
;ϭ͘ϮϯϬͿ
;ϯϳϭͿ
/ŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
;ϭ͘ϵϴϱͿ
;ϭ͘ϬϳϬͿ ĞZΨϳ͘ϰϭϰ;ZΨϱ͘ϵϲϱĞŵϮϬϭϴͿŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͘ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞϮϬϭϵĞ WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
4.161
1.611
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
1.759
2.224 ϮϬϭϴĨŽŝĚĞĮŶŝĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞŵĞƚĂƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŶĆŽ ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞďĞŶƐ
25.003
26.978
2.438
29.416
22.997
2.006
ĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
32.336
18.236
ƐƚŽƌŶŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŶŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
7
;ϰϳͿ
;ϰϬͿ
;ϭϬϭͿ
;ϭϬϭͿ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐͲϮϱй
8.084
4.559 ĞƐƚĂŶĚŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƐŽŵĞŶƚĞĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂ
1.979
1.979
;ϲϴͿ
;ϲϴͿ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƉŽƌĂĕĆŽĞŵƌĞĂŝƐ
5,11
2,88 ƐƐĞǀĂůŽƌĞƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĂƐƌƵďƌŝĐĂƐ͞ƵƐƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂ- WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ
220
593
27
620
87
133
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂďĞŶĞĮĐŝŽƐĂĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ
7.406
8
7.414
5.746
219
5.965
YƵĂůƋƵĞƌ ǀĂůŽƌ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ĂĐŝŵĂ ĚŽ ŵşŶŝŵŽ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ ƐŽŵĞŶƚĞ Ġ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽ ĚŽƐ͕͟͞ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͟Ğ͞ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͘͟
95
95
;ϯϭͿ
;ϯϭͿ
ƋƵĂŶĚŽĞŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞĨŽƌĞŵĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘;ŝŝͿ ϯϭ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞ'ĞƐƚĆŽĚĞZŝƐĐŽϯϭ͘ϭ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŐĞƌĂŝƐŽŵƉĂŶŚŝĂ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
16.791
3.400
21.375
24.775
2.095
14.696
ŝǀŝĚĞŶĚŽĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐͲŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽŵůƵĐƌŽƐĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͗ƉŽƌ ĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŵĂŶƚġŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĐƵũŽƐƌŝƐĐŽƐƐĆŽ ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂǀĞŶĚĂĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂǀĞŶĚĂĚĞĂƟǀŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
;ϵϰͿ
2
;ϵϮͿ
;ϰϰͿ
347
303
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞƉŽƐŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞůŝŵŝƚĞƐĚĞ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉƌŽĐĞĚĞƵͲƐĞăĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
ĂŝǆĂĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
;ϭ͘ϴϴϳͿ
;ϭ͘ϴϴϳͿ
ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĂŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͕ůŝŵŝƚĂĚŽĂϰϬйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂũƵƐƚĂĚŽ͕ ĞǆƉŽƐŝĕĆŽ Ă ĞƐƚĞƐ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ ƚġŵ ŽƉĞƌĂĚŽ ĐŽŵ ďĂŶĐŽƐ ƋƵĞ ĂƚĞŶĚĞŵ ĂŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ :ƵƌŽƐĞǀĂƌŝĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐŽďƌĞĂƟǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
;ϭ͘ϲϬϲͿ
;ϮϳͿ
;ϭ͘ϲϯϯͿ
;ϯ͘ϮϰϱͿ
;ϮϭͿ
;ϯ͘ϮϲϲͿ
ĚĞƐŽůŝĚĞǌĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉŽƌƐƵĂĚŵŝ- :ƵƌŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐƐŽďƌĞƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŶŽĐŽƌĚŽĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂƐĂďĞƌ͗
4.622
977
3.780
4.757
786
3.836
Exercício social
ĂƚĂĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƉŽƌĂĕĆŽ ŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ƉŽůşƟĐĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĂƐƚĂǆĂƐ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
;ϳ͘ϯϮϲͿ
;ϳ͘ϯϮϲͿ
;ϯϲ͘ϯϭϰͿ
;ϯϲ͘ϯϭϰͿ
ĮŶĚŽĞŵ͗
da AGO Valores R$
;ŵZΨͿ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͕ Ğŵ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĐŽŵ ĂƐ ƚĂǆĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͘ dŽĚĂƐ ĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽďƌĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů
125
1
1
125
;ϭ͘ϯϰϯͿ
;ϭ͘ϯϰϯͿ
;ϯ͘ϰϳϮͿ
;ϯ͘ϰϳϮͿ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ
27 de abril de 2018
3.489
2,21 ĞƐƚĆŽ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ŶĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞƐƚƌŝƚĂƐ ĂŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ Ă ƐĞ- 'ĂŶŚŽĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ
;Ϯϱ͘ϱϵϮͿ
;Ϯϱ͘ϱϵϮͿ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
02 de maio de 2019
2.735
1,73 ŐƵŝƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͗ ĂͿ ĂŝǆĂ Ğ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ Ğ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂŝǆĂĚĞƐĂůĚŽĚĞƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽ
4.413
79.336
20.587
99.923
;ϭϮ͘ϵϯϱͿ
17.349
ŽŶĨŽƌŵĞĚĞůŝďĞƌĂĚŽŶĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ͕ŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĨŽƌĂŵƉĂ- ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐŶǑϰĞŶǑϱ͕ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ
ŐŽƐĂơƚƵůŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŽ ĚŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐĂƚĠŽĮŵĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂŵĚŽƐĞƵ sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐĞĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͗
11.886
Contas a receber de clientes
;ϳ͘ϱϱϰͿ
130
;ϳ͘ϰϮϰͿ
11.885
1
ĂƌƟŐŽϵǑĚĂ>ĞŝŶǑϵ͘Ϯϰϵͬϵϱ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂZĞƟĚŽŶĂ&ŽŶƚĞͲ/ZZ&͘
ǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘ďͿŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͗ĐŽŵĞŶƚĂĚĂƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂ Estoques
14.884
2.323
17.207
;ϭϰ͘ϰϲϴͿ
;Ϯ͘ϭϰϲͿ
;ϭϲ͘ϲϭϰͿ
ϮϰZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂĚĞsĞŶĚĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐƌĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐďƌƵƚĂƐƉĂƌĂĂƌĞĐĞŝƚĂ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϲ͘ĐͿ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͗ĐŽŵĞŶƚĂĚŽƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂŶŽƚĂ Impostos a recuperar
2.611
95
2.706
;ϯ͘ϴϲϳͿ
571
;ϯ͘ϮϵϰͿ
ůşƋƵŝĚĂĠĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ ŶǑ ϭϰ͘ ĚͿ ŽŶƚĂƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ Ğ Ă ƉĂŐĂƌ Ă ƉĂƌƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͗ ĐŽŵĞŶƚĂĚĂƐ Ğ ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
433
;Ϯϯ͘ϳϰϱͿ
;Ϯϯ͘ϳϰϱͿ
433
Controladora
Consolidado
9
;ϵͿ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϴ͘ĞͿKƵƚƌŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĞŽƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ Partes relacionadas
;ϱϴϴͿ
;ϴϴϳͿ
;ϭ͘ϰϳϱͿ
1.084
;ϭ͘ϭϯϯͿ
;ϰϵͿ
2019
2018
2019
2018 ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ͘ϯϭ͘Ϯ͘&ĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽ Outras contas a receber
1.345
1.970
;ϭϴϱͿ
1.785
;ϯ͘ϴϳϵͿ
5.224
DĞƌĐĂĚŽŝŶƚĞƌŶŽ
661.497 640.619 700.922 670.457 ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞǆƉƁĞŵĞƐƚĂƐĂĚŝǀĞƌƐŽƐ Fornecedores
;ϱ͘ϱϴϳͿ
;ϵϲͿ
;ϱ͘ϲϴϯͿ
;ϱ͘ϬϲϵͿ
;ϰϮϬͿ
;ϱ͘ϰϴϵͿ
DĞƌĐĂĚŽĞǆƚĞƌŶŽ
13.585
12.578
13.585
12.578 ƌŝƐĐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗ƌŝƐĐŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽ;ƌŝƐĐŽĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂͿ͕ƌŝƐĐŽĚĞ Obrigações sociais
10.956
19
10.975
;ϱ͘ϮϯϳͿ
7
;ϱ͘ϮϯϬͿ
IPI
;ϭϮϴ͘ϱϰϬͿ ;ϭϮϰ͘ϳϴϯͿ ;ϭϮϴ͘ϱϰϬͿ ;ϭϮϰ͘ϳϴϯͿ ĐƌĠĚŝƚŽĞƌŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ͘KƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽŐůŽďĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂďƵƐĐĂŵŝ- KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
30.000
Obrigações acordo judicial
;ϯϬ͘ϬϬϬͿ
;ϯϬ͘ϬϬϬͿ
30.000
/D^
;ϲϮ͘ϰϭϭͿ ;ϱϵ͘ϭϭϰͿ ;ϲϮ͘ϰϭϭͿ ;ϱϵ͘ϭϭϰͿ
;ϴϵϵͿ
18
;ϴϴϭͿ
3.425
;ϭϱͿ
3.410
COFINS
;ϯϱ͘ϬϱϬͿ ;ϯϴ͘ϳϴϯͿ ;ϯϱ͘ϳϱϰͿ ;ϯϵ͘ϱϳϯͿ ŶŝŵŝǌĂƌƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐĞĨĞŝƚŽƐĂĚǀĞƌƐŽƐŶŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐ KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
;ϳϰϭͿ
;Ϯ͘ϮϮϬͿ
;Ϯ͘ϵϲϭͿ
;ϰϯϴͿ
;Ϯ͘ϴϱϲͿ
;ϯ͘ϮϵϰͿ
PIS
;ϳ͘ϲϬϵͿ
;ϴ͘ϰϮϬͿ
;ϳ͘ϳϲϯͿ
;ϴ͘ϱϵϭͿ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƵƐĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌ :ƵƌŽƐƉĂŐŽƐƐŽďƌĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
;ϴ͘ϭϱϬͿ
;ϴ͘ϭϱϬͿ
;ϲ͘ϵϴϬͿ
;ϲ͘ϵϴϬͿ
ISS
;ϮϴϲͿ
;ϮϳϲͿ ĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐĂƌŝƐĐŽ͘ŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽĠƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůĂĄƌĞĂĚĞdĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕ĂƋƵĂůŝĚĞŶƟĮĐĂ͕ Imposto de renda e contribuição social pagos
10.537
32.493
19.784
52.277
;ϲ͘ϬϯϳͿ
16.573
Contribuição sobre a produção rural
;ϭ͘ϯϲϮͿ
;ϭ͘ϭϲϵͿ ĂǀĂůŝĂĞƉƌŽƚĞŐĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐŽŶƚƌĂĞǀĞŶƚƵĂŝƐƌŝƐĐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ĂͿ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ZŝƐĐŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽZŝƐĐŽĐĂŵďŝĂůĞĚŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĂƐƐŽĐŝĂĚŽĐŽŵƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐ Consi- ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĞǀŽůƵĕƁĞƐĞĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽƐ
34.742
32.292
886
33.178
23.267
11.475
ĚĞǀĞŶĚĂƐ
;ϭ͘ϯϭϮͿ
;Ϯ͘ϬϰϵͿ
;ϭ͘ϱϲϴͿ
;Ϯ͘ϱϬϵͿ ĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŵ ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
;ϮϬ͘ϵϳϲͿ
;ϭϬ͘ϬϲϭͿ
;ϯϭ͘ϬϯϳͿ
;ϮϬ͘ϰϭϯͿ
;Ϯ͘ϯϳϴͿ
;ϮϮ͘ϳϵϭͿ
ZĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚĂƐǀĞŶĚĂƐ
440.160 420.048 476.823 447.020 ŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͕ŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐ ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
;ϳϵͿ
;ϳϵͿ
;ϮϮϯͿ
;ϮϮϯͿ
ůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽ͗
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĆŽ͕ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĚĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽ͘ ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐƉĞůĂǀĞŶĚĂĚĞďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
255
170
170
255
Vendas de produtos
440.160 420.048 434.989 414.161 KƌŝƐĐŽĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚĞĐŽƌƌĞĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘KƐƐĂůĚŽƐĚĞĮŶĂŶ- 'ĂƐƚŽƐĐŽŵƉůĂŶƟŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞƐŽũĂ
;ϰ͘ϳϬϰͿ
;ϮϮ͘ϰϲϴͿ
;Ϯϳ͘ϭϳϮͿ
;ϯ͘ϯϴϭͿ
;ϮϬ͘ϬϳϬͿ
;Ϯϯ͘ϰϱϮͿ
sĞŶĚĂƐĚĞĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
33.784
24.663 ĐŝĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐƵƌƚŽĞĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽƐŶĆŽƐĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ͘KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐăƐƚĂǆĂƐ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
6.703
;ϯϭ͘ϲϰϯͿ
;Ϯϰ͘ϵϰϬͿ
;ϰϵϱͿ
;ϭϬ͘ϵϳϯͿ
;ϭϭ͘ϰϲϵͿ
sĞŶĚĂƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
8.050
8.196 ǀĂƌŝĄǀĞŝƐĞǆƉƁĞŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂŽƌŝƐĐŽĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ͘ƉŽůşƟĐĂƋƵĞ &>hyK/y^d/s/^&/EE/DEdK
Total
440.160 420.048 476.823 447.020
11.795
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐĚĞ;ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĂͿƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
;ϯ͘ϲϳϲͿ
;ϯ͘ϲϳϲͿ
11.795
ǀĞŵƐĞŶĚŽĂĚŽƚĂĚĂƉĞůĂĄƌĞĂĚĂdĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĠĂĚĞŵĂŶƚĞƌĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĞĂĚŝĂŶƚ͘ƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
;ϭϵ͘ϱϬϬͿ
19.500
;ϯ͘ϱϬϬͿ
3.500
Ϯϱ ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ ZĞƐƵůƚĂĚŽ ƉŽƌ EĂƚƵƌĞǌĂ  ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĚĞƐĞƵĞǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞĐĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽĞŵơƚƵůŽƐĞĨƵŶĚŽƐĐŽŵƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂ
3.000
3.000
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽƵŵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĂƐ ƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐƋƵĞǀĂƌŝĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ/͕ĐŽŵŽĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůĂd/W^͘͘ͲDĞƌĐĂĚŽƐ /ŶŐƌĞƐƐŽĚĞŶŽǀŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϭ͘ϲϵϬͿ
;ϴ͘ϲϲϯͿ
;ϭϬ͘ϯϱϯͿ
;ϭ͘ϴϴϬͿ
;ϴ͘ϲϭϬͿ
;ϭϬ͘ϰϵϬͿ
ĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƵĂĨƵŶĕĆŽ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĞƐƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞĐŽ;ϯ͘ϵϮϭͿ
;ϭϯͿ
;ϯ͘ϵϯϰͿ
KƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ͕ŽďĞĚĞĐĞŶĚŽĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ͗;ŝͿƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌ WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŶŚĞĐŝĚĂƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗
Pagamentos de impostos e contribuições parcelados
;Ϯ͘ϰϴϲͿ
;Ϯ͘ϰϴϲͿ
Controladora
Consolidado ĞĨĞƚƵĂĚĂƐĞŵŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵďĂŝǆŽĞŵĠĚŝŽƌŝƐĐŽƐƐƵũĞŝƚĂƐăƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;ϯ͘ϲϮϴͿ
;ϯ͘ϲϮϴͿ
;ϱ͘ϯϲϯͿ
;ϱ͘ϯϲϯͿ
2019
2018
2019
2018 ƉĞůĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽ/͘;ǆĞŵƉůŽƐ͗Ɛ͕ŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐĂĚĂƐĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟ- ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀŝŶŝĞŶƚĞ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
;ϯϮ͘ϰϭϱͿ
13.824
;ϭϴ͘ϱϵϭͿ
;ϭ͘ϰϯϰͿ
;ϱ͘ϭϭϬͿ
;ϲ͘ϱϰϰͿ
ŵĞŶƚŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽďĂŝǆŽĞŵĠĚŝŽƌŝƐĐŽƐͿ͘;ŝŝͿƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌŽ- ƵŵĞŶƚŽ;ZĞĚƵĕĆŽͿĚĞĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
Consumo de matérias6.781
1.965
8.746
;ϳ͘ϵϲϲͿ
490
;ϳ͘ϰϳϲͿ
primas e materiais
;ϭϱϲ͘ϳϮϭͿ ;ϭϯϰ͘ϴϴϮͿ ;ϭϲϯ͘ϳϬϳͿ ;ϭϯϵ͘ϳϴϮͿ ŵŝƐƐĂĚĂƐ͕ƋƵĞƐĆŽůĂƐƚƌĞĂĚĂƐĞŵƉĂƉĠŝƐ͕ĚĞǀĞŵ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƚĞƌůĂƐƚƌŽĞŵƉĂƉĠŝƐ ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂŶŽ/ŶşĐŝŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
13.441
4.728
1.237
5.965
12.694
747
ĚĂƐƉƌſƉƌŝĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƵĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚŽŵĞƐŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ĞǆĞŵƉůŽ͗ ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂŶŽ&ŝŵĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
11.509
3.202
14.711
4.728
1.237
5.965
Salários, encargos e
ďĞŶĞİĐŝŽƐĂĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ
;ϭϬϬ͘ϭϭϱͿ ;ϭϬϵ͘ϭϲϱͿ ;ϭϬϳ͘ϳϮϰͿ ;ϭϭϲ͘ϵϬϰͿ ĚĞďġŶƚƵƌĞƐĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞ͞ůĞĂƐŝŶŐ͟Ϳ͘;ŝŝŝͿWĂƌĂĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͕ ƐĐŽůƵŶĂƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐ^ĞŐŵĞŶƚŽϭƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞăĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͗;ĂͿ
ĞƐƚĞƐĚĞǀĞŵ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶǀĞƐƟƌĞŵĂƟǀŽƐĚĞƌĞŶĚĂĮǆĂ͕ĐŽŵŽơƚƵůŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ ŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐĞ;ďͿsĂůĞĚŽyŝŶŐƵͲWĞĐƵĄƌŝĂ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞŽŵĠƌĐŝŽŝƌĞůŝ͘Ɛ
DĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ŵĞůŚŽƌŝĂƐ
ĞůŝŵƉĞǌĂ
;ϭϵ͘ϴϰϭͿ ;ϭϵ͘ϭϵϮͿ ;Ϯϯ͘ϵϰϲͿ ;Ϯϭ͘ϭϴϲͿ Ɛ͕ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ůĞƚƌĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐĂĚĂƐ͘;ŝǀͿƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕƁĞƐ ĐŽůƵŶĂƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐ^ĞŐŵĞŶƚŽϮƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂŽƐƐĂůĚŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂͲŐƌŝĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
;ϮϮ͘ϴϬϴͿ ;Ϯϭ͘ϯϰϬͿ ;Ϯϵ͘ϰϭϳͿ ;Ϯϱ͘ϬϬϯͿ ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐƉŽƌŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞǀĞŵƐĞƌĞǀŝƚĂĚĂƐ͘ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĕĆŽ ĐƵůƚƵƌĂ͕WĞĐƵĄƌŝĂĞŽŵĠƌĐŝŽ>ƚĚĂ͘EĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŵďŝŶĂĚĂƐ;^ĞŐŵĞŶƚŽ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ
ĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚŝŵŝŶƵŝŽƌŝƐĐŽŐůŽďĂůĚĞƉĞƌĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞŝƐĚĞũƵƌŽƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĂĚ- ϭͿ͕ŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĞƐƚĄĂǀĂůŝĂĚŽƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ
ĞĞǆƉŽƌƚĂĕƁĞƐ
;ϲϳ͘ϮϰϰͿ ;ϳϰ͘ϳϳϯͿ ;ϲϴ͘ϭϲϯͿ ;ϳϰ͘ϳϳϯͿ ǀŝŶĚĂƐĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĂĚǀĞƌƐĂƐĂƋƵĞƚĂŝƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚĂƐ͘ĄƌĞĂĚĞdĞƐŽƵƌĂƌŝĂ patrimonial.
ĂŝǆĂƐĚĞďĞŶƐĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
93
19
91
19 ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂŶĂůŝƐĂƐƵĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽăƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚĞĨŽƌŵĂĚŝŶąŵŝĐĂ͘^ĆŽƐŝŵƵůĂĚŽƐ ϯϰ͘ǀĞŶƚŽƐ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵŚŽƵǀĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽĂůĞƌƚĂŽĮĐŝĂů͕ĞŵŝƟǆƉĞĚŝĕĆŽ͕ĨƌĞƚĞƐĞĐĂƌƌĞƚŽƐ
;ϭϭ͘ϭϵϯͿ ;ϭϮ͘ϴϬϴͿ ;ϭϭ͘ϭϵϵͿ ;ϭϮ͘ϴϭϮͿ ĚŝǀĞƌƐŽƐĐĞŶĄƌŝŽƐ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƐƋƵĂŝƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞĮŶĞƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂƌĂǌŽĄǀĞůŶĂ ĚŽƉĞůĂKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĞ^ĂƷĚĞ;KD^Ϳ͕ĂĐĞƌĐĂĚŽĂĚǀĞŶƚŽĚŽŽƌŽŶĂǀşƌƵƐ;Ks/ͲϭϵͿ͕
Energia, tarifas e locações
;ϳ͘ϲϰϮͿ ;ϭϭ͘ϵϬϮͿ ;ϭϲ͘ϯϯϱͿ ;ϭϳ͘ϯϵϲͿ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĂͿ
11.378
29.308
11.378
29.308 ƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĐĂůĐƵůĂŽŝŵƉĂĐƚŽƐŽďƌĞŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KƐĐĞŶĄƌŝŽƐƐĆŽĞůĂďŽƌĂĚŽƐƐŽŵĞŶƚĞ ƋƵĞũĄĂƟŶŐŝƵĚŝǀĞƌƐŽƐƉĂşƐĞƐ͘EŽƌĂƐŝůŽƉƌŝŵĞŝƌŽĐĂƐŽĐŽŶĮƌŵĂĚŽĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŵϮϲĚĞ
KƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐ;ďͿ
;Ϯϰ͘ϳϮϵͿ ;ϱϮ͘ϲϵϳͿ ;Ϯϳ͘ϰϬϲͿ ;ϱϰ͘ϵϰϱͿ ƉĂƌĂŽƐĂƟǀŽƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŵũƵƌŽƐ͘ŽŵďĂƐĞŶĂƐĂŶĄůŝƐĞƐ ĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĞƐƐĞƚĞŵĂŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
Total
;ϯϵϴ͘ϴϮϮͿ ;ϰϬϳ͘ϰϯϮͿ ;ϰϯϲ͘ϰϮϴͿ ;ϰϯϯ͘ϰϳϰͿ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĨĞƚƵŽƵĂŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƵŵĞŶƚŽƐĚĞ ĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĂďƌĂŶŐĞŶĚŽĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ŝŵƉĂĐƚŽƐĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂ
ϮϱйĞĚĞϱϬйŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐĞƐƉĞƌĂĚĂƐƐŽďƌĞŽƐƐĂůĚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂ- ŽŵƉĂŶŚŝĂŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞ͕ŶŽƐĞƵĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ĂŝŶĚĂŶĆŽĠƉŽƐƐşǀĞůŵĞŶƐƵƌĂƌ͕ŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽ
ůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽ͗
Contadora
ĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ŽƐƉŽƐƐşǀĞŝƐĞĨĞŝƚŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĚŽƚĂĚĂƐƉĞůĂ
ƵƐƚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐ
;Ϯϲϯ͘ϱϳϱͿ ;Ϯϱϭ͘ϰϱϬͿ ;Ϯϱϴ͘ϯϱϰͿ ;Ϯϰϱ͘ϱϲϱͿ ŵĞŶƚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵƷƚƵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ͗
ŝƌůĞŶĞƉĂƌĞĐŝĚĂsŽůƚĂƌĞůůŝƌŶŽŶŝͲZͬ^Wϭϯϲ͘ϵϳϳͬKͲ^W
ŽƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐKƉŝŶŝĆŽǆĂŵŝŶĂ- ĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐĞŵŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂŽ ĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌŽƉĞƌĂŶĚŽĞĚŝŵŽƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌ ĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͕ĐƵũŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵϭĚĞũĂŶĞŝƌŽ ǀƵůŐĂŶĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵĂƐƵĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĚĞĞďŝĚĂƐĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĐŽŶƐŽůŝ- ĚĞ ϮϬϭϴ ĞƐƚĄ ƐĞŶĚŽ ƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͘ ŵ Ϯϭ ĚĞ ŵĂƌĕŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ĞŵŝƟŵŽƐ ŽƉŝŶŝĆŽ ĚĞ ĐŝŽŶĂůĞĐŽ
ĚĂĚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽ- ĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐĞŵŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂŽ
ůŝĚĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶ- ĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĐƵũŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ
ƐŽůŝĚĂĚĂƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ͕ĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ ĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘ŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮăƐĚĞŵŽŶƐĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ ƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĂůƚĞƌĂĚĂƐĞĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƚĂƐ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ž ƌĞƐƵŵŽ ĚĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘͘ ŵ ŶŽƐƐĂ ĚĂƐƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌĂƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƉĂƌƚĞĚŽƐĂůĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽ
ŽƉŝŶŝĆŽ͕ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ ĂĐŝŵĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƉŽƌŵƵĚĂŶĕĂĚĞƉŽůşƟĐĂĐŽŶƚĄďŝůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ƐƐĂƌĞĂƉƌĞƐĞŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĞŵƚŽĚŽƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĂƉŽƐŝĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ƚĂĕĆŽĞƐƚĄĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽWϮϯͲWŽůşƟĐĂƐŽŶƚĄďĞŝƐ͕DƵĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ͕ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐĞŵϯϭĚĞĚĞ- ĚĂŶĕĂĚĞƐƟŵĂƟǀĂĞZĞƟĮĐĂĕĆŽĚĞƌƌŽ͘EŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽŶĆŽĞƐƚĄƌĞƐƐĂůǀĂĚĂĞŵǀŝƌƚƵǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŽƐƐĞƵƐ de desse assunto. KƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ŇƵǆŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĮŶĚŽ ŶĞƐƐĂ ƌĂƐĞŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽĂƵĚŝƚŽƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌĞƐƐĂƐ
ĚĂƚĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͘ĂƐĞƉĂƌĂŽƉŝŶŝĆŽNossa ŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘EŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ
ĂƵĚŝƚŽƌŝĂĨŽŝĐŽŶĚƵǌŝĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞĂƵĚŝ- ƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŶĆŽĂďƌĂŶŐĞŽZĞůĂƚſtoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas ƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĞŶĆŽĞǆƉƌĞƐƐĂŵŽƐŶĞŶŚƵŵĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ
ŶĂƐĞĕĆŽĂƐĞŐƵŝƌŝŶƟƚƵůĂĚĂ͞ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽĂƵĚŝƚŽƌƉĞůĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐ- ƐŽďƌĞĞƐƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘ŵĐŽŶĞǆĆŽĐŽŵĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘͟ ^ŽŵŽƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ŶŽƐƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĠĂĚĞůĞƌŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞĂƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƟĐŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉƌĞǀŝƐ- Ğ͕ĂŽĨĂǌġͲůŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĞƐƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽĞƐƚĄ͕ĚĞĨŽƌŵĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŵ
ƚŽƐŶŽſĚŝŐŽĚĞƟĐĂWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŽŶƚĂĚŽƌĞŶĂƐŶŽƌŵĂƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŵŝƟĚĂƐ ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƵĐŽŵŶŽƐƐŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŽďƟĚŽŶĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽƵ͕ĚĞ
ƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞͲ&͕ĞĐƵŵƉƌŝŵŽƐĐŽŵĂƐĚĞŵĂŝƐƌĞƐƉŽŶƐĂ- ŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͕ĂƉĂƌĞŶƚĂĞƐƚĂƌĚŝƐƚŽƌĐŝĚŽĚĞĨŽƌŵĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘^Ğ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƚƌĂďĂůŚŽ
ďŝůŝĚĂĚĞƐĠƟĐĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĞƐƐĂƐŶŽƌŵĂƐ͘ĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƋƵĞĂĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽ- ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ĐŽŶĐůƵŝƌŵŽƐƋƵĞŚĄĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞŶŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƐŽƌŝĂŽďƟĚĂĠƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƉĂƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͘Ênfase Lucros à mos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. ResĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂŚĂŵĂŵŽƐĂƚĞŶĕĆŽƉĂƌĂĂEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϯƋƵĞŵĞŶ- ƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂƉĞůĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĐŝŽŶĂƋƵĞŚĄƐĞŶƚĞŶĕĂĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽĂƌďŝƚƌĂůŝŵƉĞƚƌĂĚŽƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĞĂĚĞƋƵĂƐŽďƌĞĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽŽƵĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƐĂůĚŽĚĞůƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĞŵƌƵďƌŝĐĂĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘EŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽŶĆŽĞƐƚĄƌĞƐƐĂůǀĂĚĂĞŵ ĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝůĞƉĞůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞĞůĂĚĞƚĞƌǀŝƌƚƵĚĞ ĚĞƐƚĞ ĂƐƐƵŶƚŽ͘ ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ďĂůĂŶĕŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ğŵ ϭ ĚĞ ũĂŶĞŝƌŽ ĚĞ ŵŝŶŽƵĐŽŵŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƉĞƌŵŝƟƌĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐůŝϮϬϭϴĞϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌ- ǀƌĞƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͘EĂ
ĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴŵϮϮĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϴĞŵŝƟŵŽƐŽƉŝŶŝĆŽĚĞ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
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São Paulo, 28, 29 e 30 de março de 2020

IT’SSEG Corretora de Seguros S.A.

CNPJ/MF nº 20.247.332/0001-82
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras da IT’SSEG Corretora de Seguros S.A.,
relativas ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria.
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Controladora
Consolidado
Capital Social Reserva Prejuízos
Participação dos Total do patriAtivo
2019
2018
2019
2018
Subscrito de Capital Acumulados
Total não controladores mônio líquido
Circulante
28.371 38.929 47.246 47.609 Saldos em 31 de dezembro de 2017
173.975
6.179
(12.860) 167.294
3.756
171.050
Caixa e equivalentes de caixa
4.930 27.931 11.644 30.585 Aumento de capital por incorporação
1.700
–
201
1.901
(1.901)
–
Aplicações ﬁnanceiras
1.231
– 3.265 2.122 Lucros distribuídos pelas controladas aos não controladores
–
–
–
–
52
52
Contas a receber de clientes
13.887 7.104 20.938 9.601 Outros
–
–
(571)
(571)
–
(571)
Ativo ﬁscal corrente
4.185 2.022 4.921 2.587 Prejuízo do exercício
–
–
(5.440) (5.440)
3.118
(2.322)
Outros ativos
4.138 1.872 6.478 2.714 Saldos em 31 de dezembro de 2018
175.675
6.179
(18.670) 163.184
5.025
168.209
Não circulante
382.478 307.543 355.087 293.177 Constituição de reserva de capital atualização das debêntures
–
753
–
753
–
753
Realizável a longo prazo
3.008
181 3.630
551 Outros
–
–
(729)
(729)
–
(729)
Outros ativos
314
–
760
194 Lucro líquido do exercício
–
–
9.078
9.078
673
9.751
Ativo ﬁscal diferido
2.695
181 2.870
357 Saldos em 31 de dezembro de 2019
175.675
6.932
(10.321) 172.286
5.698
177.983
Investimentos em controladas 361.831 298.276
–
–
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa individual e consolidado
Demonstrações do resultado individual e consolidado
Imobilizado
7.090 2.364 11.470 3.205
Controladora Consolidado
Controladora
Consolidado
Intangível
10.549 6.721 339.986 289.420 Fluxo de caixa das
2019 2018
2019
2018
2019
2018 2019 2018
Total do ativo
410.849 346.472 402.333 340.786 atividades operacionais
Controladora
Consolidado Lucro líquido (Prejuízo) do exercício: 9.078 (5.440) 9.751 (2.322) Receitas com prestação
183.988 67.920 154.698 129.497
Passivo
2019
2018
2019
2018 Depreciação e amortização
10.917
9.689 12.593 10.926 de serviços
(10.221) (8.079) (15.516) (12.935)
Circulante
83.083 68.283 63.367 57.516 IRPJ e contribuição social diferidos
(2.514) (2.377) (2.513) (2.117) (-) Impostos sobre vendas
Fornecedores
1.125 1.714 7.438 5.193 Perda na baixa de ativo imobilizado
(6)
–
(6)
– Receitas de prestação de
serviços
líquida
73.767
59.841
139.182
116.563
Obrigações trabalhistas
4.110 4.030 6.547 5.033 Baixa de recebíveis
–
1.050
– 1.050
Receitas (despesas)
Obrigações tributárias
2.982 1.951 5.308 3.260 Resultado na aquisição de Empresas
operacionais
(57.029) (55.713) (115.702)(104.450)
Empréstimos com controladas
32.849 17.661
–
– - Reversão passivo contingente
(3.826)
(566) (3.826) (566) Resultado de equivalência
Empréstimos e ﬁnanciamentos
28.892 10.253 28.893 10.253
Provisão de juros sobre debêntures
8.797
7.804 8.797 7.804 patrimonial
17.005 15.253
–
Outras obrigações
13.125 32.672 15.181 33.777
Despesas com pessoal
(47.365) (44.427) (64.952) (59.119)
Não circulante
155.479 115.005 160.983 115.061 Atualização de passivo contingente
1.845
1.438 1.845 1.438 Despesas comerciais
(2.805) (2.775) (13.292) (12.030)
Obrigações tributárias
2.566 2.744 4.554 2.953 (earn out)
620
–
807
– Despesas com localização
Provisão para passivo a descoberto
9
–
171 Outras Juros de leasing operacional
e
funcionamento
(2.321)
(4.018)
(3.625)
(5.873)
Provisão
para
contingências
75
481
705
578
obrigações
21.358 3.462 21.780 3.480
Despesas administrativas
(370)
(504)
Empréstimos e ﬁnanciamentos
44.383 29.500 47.477 29.500 Efeito da adoção do CPC 6 (R2)
(10.132) (9.606) (13.072) (12.399)
Debêntures
87.172 79.128 87.172 79.128 Redução ao valor recuperável - ágio
–
–
–
– e gerais
Depreciações e amortizações (10.917) (9.689) (12.593) (10.926)
Patrimônio líquido
Resultado com equivalência
Capital social
175.675 175.675 175.675 175.675 patrimonial
(17.005) (15.253)
–
– Perda por redução ao valor
recuperável de contas a receber (310) (481)
(459) (610)
Reserva de Capital
6.932 6.179 6.933 6.179 Resultado ajustado
7.611 (3.175) 27.649 16.790
Outras receitas (despesas)
Prejuízos acumulados
(10.320) (18.670) (10.320) (18.670) Variação nos ativos e passivos
operacionais
(183)
30 (7.709) (3.491)
Total do Patrimônio Líquido dos
(Aumento) / redução de
Resultado operacional bruto 16.738 4.129 23.481 12.113
acionistas controladores
172.287 163.184 172.288 163.184
aplicações ﬁnanceiras
(1.231)
– (1.143) (2.122) Resultado ﬁnanceiro líquido (10.174) (12.061) (10.011) (12.146)
Participação dos não controladores
Receitas ﬁnanceiras
4.789
600
5.227
836
no patrimônio liquido das controladas –
– 5.696 5.025 (Aumento) / redução de contas
(6.783) 3.560 (11.337) (475) Despesas ﬁnanceiras
(14.963) (12.661) (15.237) (12.983)
Total do patrimônio líquido
172.287 163.184 177.982 168.209 a receber de clientes
Resultado antes do IRPJ
(Aumento) / redução de
Total do passivo e
6.565 (7.932) 13.470
(33)
(2.163)
(856) (2.334) (1.177) e da CSLL
patrimônio líquido
410.849 346.472 402.333 340.786 impostos a recuperar
(565) (3.764) (514) Imposto de renda
Demonstrações do resultado abrangente individual e consolidado (Aumento) / redução de outros ativos (2.266)
2.514 2.492 (3.719) (2.289)
632 2.245 1.768 e contribuição social
Controladora Consolidado Aumento / (redução) de fornecedores (589)
Lucro líquido / Prejuízo
2019 2018 2019 2018 Aumento / (redução) de
9.078 (5.440) 9.751 (2.322)
Lucro líquido / (prejuízo) do exercício 9.078 (5.440) 9.751 (2.322) obrigações trabalhistas
79
1.259 1.514
463 do exercício
Atribuível a:
Outros resultados abrangentes
–
–
–
– Aumento / (redução) de obrigações
- Participação de controladores
9.078 (5.440) 9.078 (5.440)
Total resultado abrangente
9.078 (5.440) 9.751 (2.322) tributárias
3.360 (3.050) 4.377 (2.606) - Participação de não controladores
–
–
673 3.119
Atribuível a:
– Participação de controladores
9.078 (5.440) 9.078 (5.440) Aumento / (redução) de empréstimos
Controladora Consolidado
15.188 13.708
–
–
– Participação de não controladores
–
– 673 3.118 e adiantamentos
2019
2018 2019 2018
Aumento
/
(redução)
de
outras
Diretoria
obrigações
(2.981) 6.301 (1.535) 6.774 Fluxo de caixa das atividades
de ﬁnanciamentos
Thomaz Luiz Cabral de Menezes – Diretor Presidente
Caixa liquido gerado nas atividades
Aquisição de empréstimos
37.922 12.000 37.922 12.000
Felipe Pinto Gomes – Diretor Financeiro
operacionais
10.225 17.813 15.672 18.902 Amortização de empréstimos
(10.000)
– (10.000)
–
Guilherme Marques Bononi – Contador CRC 1SP 259.504/O-5 Fluxo de caixa das atividades
Pagamento de juros de empréstimo (2.640) (2.162) (2.640) (2.162)
Relatório do Auditor Independente Sobre as
de investimentos
Caixa líquido gerado nas atividades
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Pagamento de passivo
de ﬁnanciamentos
25.282
9.838 25.282 9.838
(21.213) (4.197) (21.213) (4.197) Aumento / (Redução) no caixa e
Aos Administradores e Acionistas da IT’SSEG Corretora de Seguros contingente (earn out)
(33.639)
– (33.639)
– equivalentes de caixa
S.A. São Paulo - SP - Opinião - Examinamos as demonstrações ﬁnan- Aquisição de investimentos
(23.001) 21.173 (18.941) 21.368
(371)
(658) (1.235) (944) Caixa e equivalentes de caixa
ceiras individuais e consolidadas da IT’SSEG Corretora de Seguros S.A. Aquisição de imobilizado
(3.285) (1.623) (3.808) (2.230) no início do exercício
(Companhia), identiﬁcadas como controladora e consolidado, respecti- Aquisição do intangível
27.931
6.758 30.585 9.217
vamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro Caixa líquido (consumido) nas
Caixa e equivalentes de caixa
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado atividades de investimentos
(58.508) (6.478) (59.895) (7.371) no ﬁnal do exercício
4.930 27.931 11.644 30.585
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa
para o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes no- ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional
e,
com
base
nas
evidências
de auditoria obtidas,
para
evitar
o
encerramento
das
operações.
Responsabilidades
do
tas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signiﬁcativas e
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras individuais se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições
ﬁnanceiras acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os e consolidadas - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de
aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da IT’SSEG Cor- que as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas, tomadas continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se conretora de Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção
suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo naquela causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos- em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base sa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não demonstrações contábeis consolidadas ou incluir modiﬁcação em nospara opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor- uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas bra- sa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, sileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais dis- estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra- fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidações ﬁnanceiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, de operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conrelação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas teúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações, e se as
éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador demonstrações ﬁnanceiras. Como parte da auditoria realizada de acor- demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas representam as
e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi- do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é auditoria. Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção apropriada e suﬁciente referente às informações ﬁnanceiras das entisuﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabili- relevante nas demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas, dades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião
dades da administração pelas demonstrações ﬁnanceiras individu- independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execuais e consolidadas - A Administração é responsável pela elaboração tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como sobre as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas. Somos
e adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras individuais e obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamen- responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul- grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamoe pelos controles internos que ela determinou como necessários para tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude -nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela- omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimen- auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles
boração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 25 de março de 2020
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Com- procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não,
panhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles
Fernando Antonio Rodrigues Alfredo
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação
Contador
contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con- KPMG Auditores Independentes
CRC SP014428/O-6
a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas tábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos CRC 1SP252419/O-0

Construtora de Galpões Industriais Ltda. - CNPJ/MF nº 12.358.885/0001-84 - NIRE 35224551158 - Edital de Convocação - Reunião Geral Extraordinária de Sócios. Ficam convocados os sócios da sociedade empresária limitada denominada
Construtora de Galpões Industriais Ltda. a se reunirem, em Reunião Geral Extraordinária, na sede social da empresa, situada na Avenida Queimada, nº 475, sala 9, Residencial e Comercial Morada dos Lagos, Aldeia da Serra, CEP 06429-215,
Barueri, SP, no dia 15 de abril de 2020, às 14h00min, em primeira convocação - com a presença de sócios representando, no
mínimo, ¾ (três quartos) do capital social - , para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) análise e deliberação da proposta de alteração do Contrato Social da Sociedade, mais especificamente, das Cláusulas Sexta, Nona, Décima e Décima
Segunda. São Paulo, 26 de março de 2020. Jorge Antonio Rizkallah-sócio e administrador, Marcos Ferreira de Lima-sócio e
administrador e Edson Vaz da Cunha-sócio e administrador.

PACER LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 12.621.274/0001-87
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativo
2019
2018 Passivo e Patrimônilo Líquido
2019
2018
Circulante
37.985 26.082 Circulante
45.703 22.604
Caixa e equivalentes de caixa
157
539 Fornecedores
2.583
2.022
Contas a receber
7.644 16.179 Empréstimos e financiamentos
6.613
4.592
Estoques de terceiros
29.027
8.992 Impostos e contribuições a recolher
2.399
3.484
Impostos a recuperar
997
94 Obrigações fiscais parcelamento
3.515
1.464
Depósitos e valores caucionados
90
90 Salários e obrigações sociais
1.346
1.526
Outros
70
188 Produtos de terceiros
29.027
8.992
Não circulante
37.505 22.019 Outras contas a pagar
220
524
Realizável a longo prazo
7.517 5.232 Não circulante
34.580 33.083
Impostos diferidos
3.288
161 Ex.L P - Empréstimos e Financiam
25.580 27.029
Contas a receber
4.228
5.071 Obrigações fiscais parcelamento
8.895
5.859
Imobilizado e intangivel
29.988 16.787 Outras provisões
105
194
Imobilizado
670
801 Patrimônio líquido
(4.793) (7.586)
Intangível
29.318 15.985 Capital social
1.000
1.000
Prejuízo acumulado
(5.793) (8.586)
Total do Ativo
75.490 48.101 Total do Passivo
75.489 48.101
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
2019
2018
2019
2018
Receita operacional bruta
52.438 56.438 Lucro Bruto
296 1.867
Transporte de cargas
38.422 40.276 Despesas operacionais
(631) (5.696)
Serviço de transporte municipal
10.797 11.617 Administrativas e gerais
(3.823) (3.659)
Serviço armazenagem e depósito de mercadorias
3.219
4.527 Resultado financeiro líquido
1.805 (4.585)
Serviço de Carga e Descarga
19 Outras receitas/despesas
1.388
2.548
Deduções
(9.069) (10.346) Prejuízo antes do IRPJ
Impostos sobre os serviços prestados
(9.039) (9.451) e contribuição social
(334) (3.830)
Devoluções
(30)
(895) Imposto de renda e contribuição social
3.127
97
Receita operacional líquida
43.369 46.092 Prejuízo do exercício
2.793 (3.732)
Custo dos serviços prestados
(43.073) (44.226) Ebitda
10,01% 9,58%
NOTAS EXPLICATIVAS
Contexto operacional: A Pacer Transporte foi criada em 2010, destacando-se no mercado de operadores logísticos como um provedor de soluções
em armazenagem, transportes e consultoria logística. Almejando um crescimento e visualização no mercado nacional e internacional, os sócios se
reunirão no dia 22 de fevereiro de 2017 para deliberar a transformação de empresa limitada para sociedade anônima de capital fechado, ora aprovada
nos termos do artigo 220 da Lei nº 6.406/76 e registrado na junta comercial no dia 11 de abril de 2017.Após o registro da ata na Junta Comercial de São
Paulo, foi feito a conversão em ações das quotas do capital da sociedade ora transformada, o qual ficou mantido em toda a integralidade a estrutura
da sociedade, com o mesmo capital sem solução de continuidade, mantendo a escrituração e exigências legais de natureza fiscal e contábil e sendo
garantidos os direitos de eventuais credores de acordo com a Lei Entre meados de 2017 e início de 2018, a Pacer atualizou seu plano de negócios para
atender as novas demandas dos clientes atuais e de novos mercados vislumbrados. Esta atualização requereu também uma revisão nos planos de ações
e como consequência houve a necessidade de obter recursos para os investimentos, recursos estes captados através de debentures (meados de 2017).
Os investimentos efetuados ao longo destes anos, vem ajudando a Pacer a ter um crescimento efetivo desde 2017, apesar das incertezas e do baixo
crescimento da economia brasileira em 2019, porém entendemos que este ano foi atípico e enxergamos oportunidades de crescimento nos próximos
anos. Destacamos também a projeção de crescimento para os próximos anos, demonstrando no próprio plano de negócios a solidez e a continuidade
das operações e que reverterá o prejuízo acumulado para o lucro líquido acumulado nestes próximos anos. Estoque de Terceiros: São representados
por estoques de nossos clientes que visam atender a operações de Assistência Técnica junto a terceiros. Debêntures: Em reunião do Conselho de
Administração realizada em 20 de Março de 2017, foi aprovada a 1ªemissão de debêntures que serão de espécie quirografária a ser convolada na
espécie com garantia real e serão simples, não conversíveis em ações de emissão da companhia, escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas e
certificados, nos termos do artigo 57 da lei das Sociedades Anônimas e das disposições contidas na escritura no montante de 24.000, que foi objeto de
distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n.º 476/09. Projeto de restruturação e expansão de negócios: Esse
ativo intangível foi gerado internamente, utilizando-se como base o disposto no CPC 04 (R1) Correlato às Normas Internacionais de Contabilidade - IAS
38 (IASB - BV2010). Dada a devida observância da norma, desenrolou-se o estudo em favor das despesas transcorridas pela Pacer na efetiva produção
dos Projetos o qual se provou a real adequação a cada pré-requisito, requisito formal e pós-requisito requerido pela norma, sendo assim, procedeu-se a
correta classificação dos mesmos ao Ativo Intangível da empresa. Os estudos envolveram as teses apresentadas, os documentos oficiais, a perspectiva
futura de retorno e a análise do tempo de maturação de cada um dos projetos. Por essas premissas foi reconhecido o devido método de amortização
deste Ativo Intangível e reconhecimento da mesma. Os custos que não se adequavam as premissas foram alocados no resultado para não afetação dos
resultados deste parecer. Dada a conclusão do estudo, mostrando-se observadas todas as adequações necessárias e embasamentos encontrados, atesta-se que mediante ao apresentado pela administração, os Projetos transcritos abaixo, se adequam à norma e podem seguir as instruções evidenciadas
pela mesma. Obrigações Fiscais: Ao analisar as taxas de juros bancários para quitação dos impostos em aberto, e atrativas do governo, foi decidido
em optar em parcelar os impostos diretos com as fontes arrecadadoras de impostos, dentre eles são: I - No âmbito federal, a companhia inclinou-se pelo
programa PERT o qual teve redução dos juros e multa que seriam cobrados, além de parcelar a divida em até 84 parcelas, iniciadas em 31 de agosto de
2017, e o parcelamento mais longo tem previsão de termino em 31/07/2027, as parcelas são corrigidas mês a mês pela taxa Selic, ainda assim a companhia possui outros parcelamentos e ambos têm a seguinte maturidade: II- No âmbito estadual, a companhia aceitou o programa PEP, e outros parcelamentos o qual teve o benefício de alongar a divida em até 60 parcelas, os parcelamentos mais longos tem previsão de término em fevereiro de 2024.
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
ALEXANDRE BICHARA CALDAS
LUCIANO GUEDES DE MELLO COSTA
ALEXANDRE GALVÃO DE ALMEIDA
Diretor Presidente
Diretor Vice-Presidente
Diretor de Operacional
MARCIO ROBERTO DOS SANTOS - Contador - CRC SP 264.875/O-4
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores da PACER LOGÍSTICA S.A. Via Anhanguera, 1510 - Parque São Domingos 05112-000 - São Paulo - SP Opinião
sem ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da Pacer Logística S.A. (“Companhia”) em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Pacer Logística S.A., em 31 de dezembro
de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sem ressalva. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. Outros Assuntos: Ênfase: Passivos não circulantes em excessos sobre ativos não circulantes e passivo
a descoberto A Companhia apresentou um lucro fiscal no montante de R$ 2.793 mil (Prejuízo de R$ 3.732 mil em 2018), com saldo de ativos não
circulantes sobre passivos não circulantes de R$ 2.925 mil (excessos de passivos não circulantes sobre ativos não circulantes de R$ 11.064 mil em
2018), bem como apresenta passivo a descoberto no montante de R$ 4.793 mil (R$ 7.586 mil em 2018). Essa situação indica uma melhora nos
números da empresa do exercício anterior para esse, porém o patrimônio líquido se encontra ainda negativo. Segundo a Administração da empresa,
para os próximos exercícios, existem novos projetos, que já estão em fase operacional, aos quais, faz a Empresa projetar melhores números em termos de resultado. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis da Pacer Logística S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentadas para fins de comparação, foram por nós examinadas e nosso relatório datado em 28 de março de 2019, foi emitido com opinião sem ressalva. Responsabilidades
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis A administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Empresa. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração, concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 25 de março de 2019.
Lopes, Machado - Auditores Independentes - CRC 2SP018312/0-9
Fernando Luis de Barros
Sócio-Diretor - Contador CRC: 1SP.292.087/O-3
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Oliveira Trust Participações S/A
CNPJ nº 05.310.054/0001-77
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2019 - (Em milhares de reais)
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2019,
acompanhado das respectivas Notas Explicativas. Resultado: No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou prejuízo de R$ 7 mil. Mercado: A Oliveira Trust Participações S.A. tem como principal
atividade a participação no capital de outras sociedades.
Demonstrações do Resultado
31/12/2019 31/12/2018
Balanços Patrimoniais
31/12/2019 31/12/2018
Balanços Patrimoniais
31/12/2019 31/12/2018
(7)
(68)
6.261
6.257 Passivo Circulante
568
557 (–) Despesas Operacionais
Ativo Circulante
(7)
(68)
Disponibilidades
1
2 Sociais e estatutárias
422
422 Despesas administrativas
(7)
(68)
6.250
6.250 Provisões para pagamentos a efetuar
Títulos e valores mobiliários
6
2 Lucro/prejuízo líquido do período
2.029.943 2.029.943
Renda fixa
1.000
1.000 Adiantamento para futuro aumento de capital
140
133 Número de ações
(0,003)
(0,033)
Debêntures
5.250
5.250 Patrimônio líquido
5.693
5.700 Lucro/prejuízo líquido por ações
10
5 Capital social
Outros Créditos
5.754
5.754
Demonstração do Fluxo de Caixa
2019 2018
Impostos e contribuições a compensar
5
5 Reserva legal
–
– Prejuízo do período
(7) (68)
5
– Prejuízos acumulados
(61)
(54) Depreciação
Despesas reembolsáveis
–
–
Total do Ativo
6.261
6.257 Total do Passivo e PL
6.261
6.257 Lucro líquido ajustado das atividades operacionais
(7) (68)
Reserva
Demonstração
Lucros/
Capital
de lucros prejuízos
das Mutações do
Social Legal Outras acumulados Total
Patrimônio Líquido
–
– 5.768
Em 31 de dezembro de 2017 5.754 14
Capital social
–
–
–
–
–
Lucro/prejuízo do exercício
–
–
–
(68) (68)
Constituição de reservas
– (14)
–
14
–
–
–
(54) 5.700
Em 31 de dezembro de 2018 5.754
– (14)
–
(54) (68)
Mutações do período
Em 31 de dezembro de 2018 5.754
–
–
(54) 5.700
Capital social
–
–
–
–
–
Prejuízo do exercício
–
–
–
(7) (7)
Reversão de reservas
–
–
–
–
–
–
–
(61) 5.693
Em 31 de dezembro de 2019 5.754
–
–
–
(7) (7)
Mutações do período
Notas Explicativas
1 Contexto Operacional: A Oliveira Trust Participações S.A. foi constituída
dezembro de 2002, tendo por objeto a participação no capital de outras sociedades. 2 Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais incluem os critérios estabelecidos pela Lei
6.404/76 que dispõe sobre a sociedade por ações, associados às normas e
instruções da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Lei 11.638/07 e MP
449/08. Com a promulgação em 28 de dezembro de 2007 da Lei n° 11.638,
cuja vigência se iniciou a partir de 1° de janeiro de 2008 e, com a Lei n°
11.971, de 28 de maio de 2009, foram introduzidas alterações significativas
nos dispositivos da Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), visando
possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no
Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade
e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos
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realizado o leilão de arte no dia
01/04
às
19
h.
www.crayonescritoriodearte.com.br,
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pela Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais de contabilidade do IASB - International Accounting Standards Board (Conselho de Normas Internacionais de
Contabilidade). As principais alterações introduzidas que impactaram as
demonstrações contábeis são: a substituição da Demonstração das Origens
e Aplicações de Recursos pela Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03
- Fluxo de Caixa); o novo critério para registro de Reserva de Capital; a
obrigatoriedade de destinar o lucro apurado em cada exercício, seja através
da distribuição de dividendos ou da constituição de Reserva de Lucros; e a
aprovação dos CPC´s: 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos; 05 Divulgações sobre Partes Relacionadas; 25 - Provisão e Passivo e Ativo
Contingentes; 24 - Eventos Subsequentes, 23 - Políticas Contábeis, Mudança de estimativa e Retificação de Erro; e 10 - Pagamento Baseado em
Ações. Estão sendo apresentadas as Demonstrações Contábeis encerradas
do exercício em 31 de dezembro de 2019, em comparação ao exercício em
31 de dezembro de 2018. 3 Principais práticas contábeis: a) Apuração
do resultado: A empresa manteve o reconhecimento do resultado de suas
operações, conforme regime de competência. b) Disponibilidade: Incluem
caixa e saldos positivos em conta movimento. c) Títulos e Valores Mobiliários: As Aplicações Financeiras são registradas ao custo de aquisição, onde
os resultados são reconhecidos conforme ocorrem os resgates ou venda
dos ativos. d) Provisão para perdas no valor recuperável de ativos: A
companhia anualmente elabora uma análise para verificar a necessidade de
constituir provisão para perdas no valor recuperável dos ativos, sempre
quando há alterações no valor esperado pela sua liquidez. e) Tributação: As
receitas financeiras sujeitam-se ao PIS (0,65%) e COFINS (3%), e trimestralmente ao Imposto de Renda e Contribuição Social com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% para o Imposto de Renda e 9%
para Contribuição Social. As antecipações, ou valores passíveis de compensação, são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo

Aumento/redução em contas do ativo
Títulos e valores mobiliários
–
–
Outros valores e bens
(5)
–
(5)
–
Total do aumento/redução contas do ativo
Aumento/redução em contas do passivo
Fiscais e previdenciárias
–
–
Despesas com folha de pagamento
4
2
4
2
Total do aumento/redução contas do passivo
(8) (66)
Caixa líquido das atividades operacionais
Fluxo das atividades de investimento
Adiantamento para futuro aumento de capital
7 67
7 67
Caixa líquido das atividades operacionais
Fluxo das atividades de financiamento
Aumento de capital
–
–
–
–
Caixa líquido das atividades de financiamento
(1)
1
Aumento/redução das disponibilidades
Caixa e equivalentes de caixa - início
2
1
1
2
Caixa e equivalentes de caixa - final
(1)
1
Aumento de caixa e equivalente de caixa
com a previsão de sua realização. 4 Capital social: O Capital Social está
representado por R$ 5.754 (cinco milhões e setecentos e cinquenta e quatro
mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), em
2.029.943 (duas milhões e vinte nove mil, novecentas e quarenta e três)
ações, sendo 1.972.443 (um milhão, novecentas e setenta e duas mil,
quatrocentas e quarenta e três) ações ordinárias e 57.500 (cinquenta e sete
mil e quinhentas) ações preferenciais.
Mauro Sérgio de Oliveira - Diretor - CPF: 197.460.067-79
Cesar Reinaldo Leal Pinto - Diretor - CPF: 371.893.797-20
Jorge Cezar P. Derossi
Contador - CRC-RJ: 084173/O-1 - CPF: 011.966.457-79

Demonstrações dos Resultados
Sumitomo Corporation do Brasil S.A.
C.N.P.J. (MF) nº 60.492.212/0001-65
Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas., as Demonstrações Financeiras
2019
2018
______
______
em milhares de Reais (MR$), relativa ao ano calendário encerrado em 31 de dezembro de 2019. São Paulo (SP), março de 2020 - A Diretoria
Receita operacional líquida
51.381
45.981
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Custo das vendas e serviços prestados
(20.316)
______ (19.550)
______
31.065
26.431
Ativo
2019
2018 Passivo
2019
2018 Lucro bruto
Despesas administrativas e de vendas
(41.146) (39.286)
Circulante
Circulante
6.083
5.353
Contas a pagar
1.594
1.168 Outras receitas
Caixa e equivalentes de caixa
172.901
171.254
(8.344) ______
(1.140)
______
Passivos de arrendamento
2.459
- Outras despesas
Contas a receber
13.094
6.621
Salários e férias a pagar
1.942
1.550 Resultado antes do resultado financeiro, resultado
Impostos a recuperar
7.207
6.902
de equivalência patrimonial e impostos
(12.342)
(8.642)
______
______
Outras contas a pagar
3.540
4.866
_______
_______
Outras contas a receber
3.971
4.338
Receitas
financeiras
11.409
11.264
Total
do
circulante
9.535
7.584
_______
_______
Dividendos a receber
3.594
3.179
_______
_______
Despesas financeiras
(2.331) ______
(2.497)
______
Total do circulante
200.767
192.294
_______
_______ Não circulante
9.078
8.767
Passivos de arrendamento
6.234
- Receita financeira líquida
19.564
11.769
______
______
Provisão para contingências
12.807
9 Resultado de equivalência patrimonial
Não circulante
16.300
11.894
Outras contas a pagar
663
1.795 Resultado antes dos impostos
_______
_______
Imposto de renda e contribuição social
(1.708)
Total do não circulante
19.704
1.804 Provisão IRPJ/CSLL
_______
_______
diferido ativo
4.101
1.283
IRPJ/CSLL
Diferidos
2.818
(666)
______
______
Patrimônio líquido
Outras contas a receber
6.772
641
19.118
9.520
Capital social
235.031
235.031 Lucro líquido do período
______
______
______
______
Investimentos
98.959
86.888
Reserva legal
6.628
5.672
Imobilizado
6.655
5.200
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Reserva de lucros
36.744
27.700
Direito de uso de ativo
8.335
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Outros resultados abrangentes
420
375
Intangível
635
904
_______
_______
Lucro do exercício
18.162
9.044
_______
_______
2019
2018
______
______
Total do não circulante
125.457
94.916 Total do patrimônio líquido
_______
_______
296.985
277.822
_______
_______ Atividades operacionais
Lucro do período (antes dos impostos)
16.300
11.894
Total do ativo
326.224
287.210
326.224
287.210
_______
_______
_______
_______
_______
_______ Total do passivo e patrimônio líquido
_______
_______
Ajustes:
Depreciação e amortização
4.555
2.760
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Resultado na venda e baixa de investimentos
(4.288)
Capital Reserva Reserva Outros resultados Lucros (prejuízos)
Provisão para contingências
6.910
social _______
legal de
lucros _______________
abrangentes _______________
acumulados _______
Total
________
________
Resultado na venda de ativo fixo
198
48
Saldo em 01/01/2018
235.031
5.196
15.128
1.684
11.113 268.152
Resultado de equivalência patrimonial
(19.564) _______
(11.769)
_______
Resultado do exercício
9.520
9.520
8.399
(1.355)
Reclassificação da variação cambial sobre investimento no exterior
1.459
(1.459)
Variação cambial sobre investimento no exterior
150
150 Variações nos ativos e passivos
(Aumento) diminuição em contas a receber
(6.473)
11.593
Transferência para reservas
476 ________
11.113 _______________- _______________
(11.589) _______________- _______
Aumento (diminuição) em outros ativos
1.465
6.290
Saldo em 31/12/2018
235.031 _______
5.672 ________
27.700 _______________
375 _______________
9.044 277.822
________
_______
Aumento (diminuição) em contas a pagar
426
(43)
Resultado do exercício
19.118
19.118
Aumento (diminuição) de impostos a pagar
(1.480)
(1.216)
Variação cambial sobre investimento no exterior
45
45
Aumento (diminuição) em outros passivos
(585)
(6.043)
Transferência para reservas
956 ________
9.044 _______________- _______________
(10.000) _______________- _______
Atividades operacionais
Saldo em 31/12/2019
235.031 _______
6.628 ________
36.744 _______________
420 _______________
18.162 296.985
________
_______
________
_______________
_______________
_______
________
_______
Juros recebidos
4.556
3.578
Dividendos recebidos
2.313
2.405
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
ao regime de competência; b) Ativos e Passivos: Provisão para Perdas
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.618)
(150)
em 31 de dezembro 2019 e 2018
são constituídas em valores suficientes para cobertura de eventuais
Variação cambial
45 _______
150
_______
2019
2018 perdas na realização; Créditos e Obrigações em moeda estrangeira são
______
______
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades
Lucro líquido do exercício
19.118
9.520 atualizados à taxa de câmbio vigente na data do balanço; Investimentos:
operacionais
7.048
15.209
Variação cambial sobre investimento no exterior
45
150 As participações em controladas são ajustadas pelo método de equivalência
______
______
Atividades
de
investimento
Resultado abrangente total
19.163
9.670 patrimonial e os demais investimentos pelo custo de aquisição ajustados
Compra de ativo imobilizado, ativo
pela perda provável na realização; Imobilizado: registrado pelo custo
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
intangível e direito de uso
(3.304)
(2.923)
1 - Contexto Operacional: A Sumitomo Corporation do Brasil S.A., com de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. Depreciações
Venda de empresa associada
60.503
sede em São Paulo (SP), tem como objeto social as atividades de comércio são calculadas pelo método linear com utilização de taxas que levam
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades _______ _______
exterior, inclusive intermediações por conta própria ou de terceiros e em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens; Intangível:
de investimento
(3.304) 57.580
investimentos em outras empresas. 2 - Apresentação das demonstrações Os bens intangíveis estão registrados em rubrica própria. 4 - Capital Atividades de financiamento
financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas conforme Social: Totalmente Integralizado, é composto por 134.963.671 ações
Pagamentos do principal de arrendamentos
(2.097) ______________
práticas contábeis adotadas pela lei nº 11.638/07 e 11.941/09, que ordinárias nominativas, não conversíveis e sem valor nominal, sendo
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades
abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e 34.896.503 ações de R$ 1,00 cada e 200.134.337 ações de R$ 2,00 cada.
de financiamento
(2.097)
interpretações emitidas pelo CPC. 3 - Resumo das principais práticas Percentual de participação da Sumitomo Corporation é de 91,37% Aumento (diminuição) líquido de caixa
contábeis: a) Receitas e Despesas são apropriadas obedecendo-se e da Sumitomo Corporation of Americas de 8,63%.
e equivalente
1.647 _______
72.789
_______
Saldo de caixa e equivalente no início do ano
171.254
98.465
DIRETORIA:
HARUO MATSUZAKI - Diretor Presidente - CPF: 241.021.288-32
LIGIA KAORI INAZAKI - CRC: 1SP 257652/O-9
Saldo de caixa e equivalente no final do ano
172.901 171.254
ATSUSHI INAMURA - Diretor Financeiro - CPF: 242.954.498-90

Edital
André de Azevedo Palmeira, 1º Oﬁcial de Registro de Imóveis desta Comarca de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições e nos termos dos parágrafos 4º e 13 do artigo 216-A, da Lei n° 6.015/73.
FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita nesta Serventia o PROCEDIMENTO DE
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, apresentado por Eda Fioretto Perez, brasileira, viúva, do lar, RG n° 2.102.219-7-SSP/
SP, CPF n° 135.285.078-88, residente e domiciliada na Rua Paulino Corado, no 92, apartamento 51-A, Jardim Santa
Tereza, Jundiaí/SP, protocolado sob o n° 521.996, que tem como objeto os apartamentos n°s 01, 02 e 03, no 1º andar
ou 2° pavimento, do “Edifício Dinda”, localizados na Rua Dom Luiz, n° 226, nesta cidade, objetos das Transcrições n°s
16.603, 16.604 e 16.605, desta Serventia, que a modalidade de usucapião pretendida pelos requerentes é a de Usucapião
Ordinário, declarando que, em decorrência de sucessão da posse, estão na posse do imóvel por mais de 55 anos, e
que consta como proprietária tabular dos referidos imóveis Bolpedra S/A Comércio e Indústria. FAZ SABER ainda, que o
presente EDITAL é feito para que terceiros eventualmente interessados manifestem-se, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a
contar da publicação, ressalvado ainda aos terceiros interessados a possibilidade de manifestação até 15 (QUINZE) DIAS
após o decurso do prazo (nos termos do item 418.21.1, Capítulo XX, das NSCGJSP), acerca do procedimento de usucapião
extrajudicial mencionado, devendo a manifestação ser apresentada por escrito neste Registro de Imóveis, situado na Rua
Alferes Bonilha, n° 593, Centro, em São Bernardo do Campo, em dia útil e horário das 9:00 às 16:00 horas; ﬁcando cientes
de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial
da usucapião. O presente edital será aﬁxado nesta Serventia, no lugar público e de costume, e publicado em jornal local de
grande circulação, ou em veículo de circulação eletrônica (item 418.21, Capítulo XX, das NSCGJSP), por duas vezes, pelo
prazo de 15 dias cada um. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, aos 18 de março de 2020.
Eu, André de Azevedo Palmeira), 1º Oﬁcial de Registro de Imóveis, ﬁz digitar , subscrevo e assino.
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Hidrovias do Brasil S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 12.648.327/0001-53NIRE 35.300.383.982
Edital de Cancelamento e Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
A Hidrovias do Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.648.327/0001-53
(“Companhia”) vem pelo presente, diante da atual conjuntura em razão da pandemia reportada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) relacionada à difusão do COVID-19, informar os senhores acionistas do cancelamento da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária convocada para o dia 25 de março de 2020, às 09:00 horas, na sede
da Companhia, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e no Jornal, nas
edições dos dias 05, 06 e 07 de março de 2020. Em razão disso, ﬁca sem efeito o referido Edital de Convocação
publicado nas edições dos dias 05, 06 e 07 de março de 2020. Ato contínuo, a Companhia vem, pelo presente, nos
termos do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
convocar os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia
Geral”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 27 de abril de 2020, às 09:00 horas, na sede da Companhia
para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social ﬁndo em 31 de
dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019; (iii) Deliberar sobre o orçamento da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31
de dezembro de 2020; (iv) Deliberar sobre a reeleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e
(v) Deliberar sobre a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31
de dezembro de 2020. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a reformulação e consolidação do
Estatuto Social da Companhia, para adaptá-lo às exigências da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), no âmbito do pedido de listagem e admissão de negociação de ações da Companhia na B3 e
adesão ao segmento especial de governança corporativa denominado Novo Mercado. 3. Informações Gerais: Consoante
o artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, apenas as pessoas que comprovarem a qualidade de acionistas ou de
representantes de acionistas, na forma da legislação aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral.
Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, bem como a Proposta da Administração,
encontram
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TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
CNPJ nº 15.115.504/0001-24
Sociedade Aberta

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativo

Nota

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Adiantamento a fornecedores
Estoques
Tributos a recuperar
Valores a receber de partes relacionadas
Outros ativos
Não circulante
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
Contas a receber de clientes
Outros ativos
Imobilizado
Ativos de direito de uso
Intangível

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
31/12/2018
01/01/2018 Passivo e Patrimônio Líquido
Nota
31/12/2019
31/12/2018
01/01/2018
(Reapresentado (Reapresentado
(Reapresentado (Reapresentado
1RWD
1RWD
1RWD
1RWD
Passivo circulante
195.564

 Fornecedores
28.599



- (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV


9.246

 Passivos de arrendamento

4.001
51.862

 Salários e encargos sociais
11
21.426


457

 Impostos, taxas e contribuições

4.796


319.085

 Valores a pagar a partes relacionadas

4.025


 H
5.577


26.650

 Dividendos a pagar

860


1.319

 Provisão para contingências e outras provisões
9.962

 Provisão para gastos para desmobilização
614.145


da mina
14
23.552


Outros passivos
6.253


99.089


22.093

 Passivo não circulante
8.009

- (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
415

1.853

 Passivos de arrendamento

4.180

- Provisão para contingências e outras provisões

30.193


4.670

 Provisão para gastos para desmobilização
36.625


da mina
14
78.412


129.305


112.785


7.409
- Patrimônio líquido
15
1.922

45 Capital social
206.929


138.636

 Reservas de capital
136.307


175.261

 Reservas de lucros
238.742


Outros resultados abrangentes
(4.446)


Lucros acumulados
 
 
577.532


789.406

 Total do passivo e do patrimônio líquido
789.406


$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

5
5

7




 E





Total do ativo

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH (PPLOKDUHVGHUHDLV

6DOGRVHPGHMDQHLURGH
$MXVWHGHH[HUFtFLRVDQWHULRUHV 1RWD
6DOGRVHPGHMDQHLURGHDMXVWDGR
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Dividendos propostos complementares
Constituíção de dividendos intermediários
Constituíção de juros sobre capital próprio
Constituíção de reservas
*DQKRV 3HUGDV DWXDULDLV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH 5HDSUHVHQWDGR 1RWD
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Prescrição de dividendos
&RQVWLWXtomRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR 1RWD I
$XPHQWRGHFDSLWDO 1RWD D
5HJXODUL]DomRUHVHUYDGHLQFHQWLYRV¿VFDLVDQRVDQWHULRUHV
&RQVWLWXtomRGHUHVHUYDV 1RWD I
'LYLGHQGRVSURSRVWRV 1RWD G
*DQKRV 3HUGDV DWXDULDLV 1RWD
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Reservas de capital
Reservas de lucros
ÈJLRQD &RUUHomR ,VHQomRHUHGXomR
Para
Especial
Outros
Capital LQWHJUDOL]DomR PRQHWiULD
de imposto de
,QFHQWLYRV DXPHQWR
para
Lucros resultados
Social
GHDo}HV especial
UHQGD Legal
¿VFDLV de capital GLYLGHQGRV acumulados DEUDQJHQWHV
Total

 
 



 
 
-  

 
 



 
 

- 
 
-  
 
-  
 
 
 
-  
- 



 



 
  


 
 

- 
 


 
-  

   
 

47
- 



 
 
-  
   
206.929
136.307 21.363
142.301
68.711
6.367
(4.446) 577.532
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. ,QIRUPDo}HVJHUDLV$7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$ ³&RPSDQKLD´RX³7URQR[3LJPHQWRV´ pXPD
VRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDODEHUWRTXHWHPDo}HVQHJRFLDGDVQD%29(63$FRPVHGHHP&DPDoDUL%$
$&RPSDQKLDWHPSRUREMHWRDSURGXomRHRFRPpUFLRGHSURGXWRVTXtPLFRVHVSHFLDOPHQWHSLJPHQWREUDQFR
de titânio e seus subprodutos; a produção, a industrialização e o comércio de matérias-primas aplicadas ou
não em sua própria produção; a importação e a exportação de matérias-primas e de produtos industrializados
acabados; a produção, industrialização e o comércio de minérios em geral, especialmente rutilo, ilmenita,
]LUFRQLWDHFLDQLWDFRPSUHHQGHQGRSHVTXLVDODYUDH[SORUDomRHEHQH¿FLDPHQWRLPSRUWDomRHH[SRUWDomR
a participação no capital de outras sociedades, relacionadas ou não com seus objetivos e o exercício de
DWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRPDH[HFXomRGHVHXVREMHWLYRV2FRQWUROHGD&RPSDQKLDpGLUHWDPHQWHGHWLGR
SHODVRFLHGDGHEUDVLOHLUD0LOOHQQLXP,QRUJDQLF&KHPLFDOV+ROGLQJV%UDVLO/WGDVHQGRHVWDFRQWURODGDSHOD
7URQR[+ROGLQJVSOFDFLRQLVWDFRQWURODGRUDGD7URQR[/LPLWHG(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDGLYXOJRX
)DWR5HOHYDQWHHPFRQWLQXLGDGHDR)DWR5HOHYDQWHGHGHIHYHUHLURGHFRPUHODomRjFHOHEUDomR
GH$FRUGRGH7UDQVDomR ³$FRUGR´ HQWUHGHXPODGRDDFLRQLVWDFRQWURODGRUDLQGLUHWDGD&RPSDQKLDD
7KH1DWLRQDO7LWDQLXP'LR[LGH&RPSDQ\/LPLWHGHDOJXPDVGHVXDVD¿OLDGDVHGHRXWURD7URQR[/LPLWHG
informando aos seus acionistas e ao mercado em geral que a transação prevista no Acordo foi implementada
QHVWDGDWDWHQGRRFRQWUROHVRFLHWiULRLQGLUHWRGD&RPSDQKLDVLGRWUDQVIHULGRSDUDD7URQR[+ROGLQJVSOF
DFLRQLVWDFRQWURODGRUDGD7URQR[/LPLWHG(PGHQRYHPEURGHIRLDSURYDGRHPUHXQLmRGR&RQVHOKR
de Administração a divulgação de Fato Relevante informando sobre a exaustão da lavra da Mina do Guajú,
ORFDOL]DGDQR0XQLFtSLRGH0DWDUDFD±3%SUHYLVWDSDUD$&RPSDQKLDWDPEpPLQIRUPDTXHDSURGXomR
GD=LUFRQLWDHVWiSUHYLVWDSDUDHQFHUUDUWDPEpPHP2VGHPDLVSURGXWRV±,OPHQLWD5XWLORH&LDQLWD±
HVWmRFRPGDWDHVWLPDGDGHHQFHUUDPHQWRGDSURGXomRHP2IRUQHFLPHQWRGH,OPHQLWDSDUDDIiEULFD
GD%DKLDHVWiJDUDQWLGRSHORHVWRTXHH[LVWHQWHDWpRDQRGH$SyVHVVDGDWDDIiEULFDGD%DKLDVHUi
VXSULGDSRUIRQWHDOWHUQDWLYDTXHSRGHLQFOXLULPSRUWDomRSRUXPDGDV¿OLDLVGD7URQR[*OREDO2SURFHVVR
de encerramento das atividades minerárias segue um planejamento estratégico e legal, estabelecido pelos
yUJmRVUHJXODGRUHVHGHSURWHomRDPELHQWDO 5HDSUHVHQWDomRGDVFLIUDVFRPSDUDWLYDV EHQHItFLRV
GHVD~GHSyVHPSUHJR (PD&RPSDQKLDFRQWUDWRXHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDSDUDDYDOLDomRDWXDULDO
GRVSODQRVPpGLFRVSDUDDSRVHQWDGRV DWXDLVHRXIXWXURV SDUDRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
9LVDQGRWDPEpPDYDOLDUSRVVtYHLVLPSDFWRVPDWHULDLVHPDQRVDQWHULRUHVD&RPSDQKLDLQFOXLXQR
escopo dos serviços esta mesma avaliação atuarial para os dois últimos exercícios sociais comparativos
GHGH]HPEURGHH (VWDDYDOLDomRDWXDULDOWHYHFRPRREMHWLYRSULQFLSDODYDOLDUREHQHItFLR
PpGLFRFRQFHGLGRQRFDVRGHDSRVHQWDGRULDQDVVHJXLQWHVVLWXDo}HVD %HQHItFLRHPIXQomRGD/HL
EHQHItFLRPpGLFRFRQFHGLGRHPIXQomRGD/HL±$UWLJRTXHFRQVLGHUDTXHHPSUHJDGRVTXHUHDOL]DUDP
FRQWULEXLomRSDUDRSODQRPpGLFRWHQKDPGLUHLWRDSHUPDQHFHUQRSODQRPpGLFRSHORWHPSRTXHFRQWULEXtUDP
RXGHIRUPDYLWDOtFLDSDUDTXHPUHDOL]RXSHORPHQRVDQRVGHFRQWULEXLomRHE %HQHItFLRPpGLFRQRFDVR
de aposentadoria por invalidez: visto que o aposentado por invalidez permanece com contrato suspenso
HQTXDQWRLQYiOLGRKiDFRQFHVVmRGREHQHItFLRPpGLFRSDUDDSRVHQWDGRVSRULQYDOLGH]HVHXVGHSHQGHQWHV
&RPRUHVXOWDGRGDDYDOLDomRHIHWXDGDD&RPSDQKLDLGHQWL¿FRXDQHFHVVLGDGHGHFRQVWLWXLomRGHXPD
REULJDomRRULXQGDGHEHQHItFLRVGHVD~GHSyVHPSUHJRQRYDORUGH5SDUDRH[HUFtFLR¿QGRHPGH
GH]HPEURGHEHPFRPRSDUDRVH[HUFtFLRVFRPSDUDWLYRVDQWHULRUHVQRYDORUGH5H5
GHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH (PIXQomRGDPDWHULDOLGDGHGRVYDORUHVQRVH[HUFtFLRV
¿QGRVHPHRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGHGHGH]HPEURHGHMDQHLURGHDSUHVHQWDGRs
SDUD¿QVGHFRPSDUDomRIRUDPDMXVWDGRVHHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGRVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDVHJXLU
D %DODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGH
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Adiantamento a fornecedores
Estoques
Tributos a recuperar
Valores a receber de partes relacionadas
Outros ativos
Não circulante
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
Contas a receber de clientes
Outros ativos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo circulante
Fornecedores
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Salários e encargos sociais
Impostos, taxas e contribuições
Valores a pagar a partes relacionadas
Dividendos a pagar
Provisão para contingências e outras provisões
Provisão para gastos para desmobilização da mina
Outros passivos

([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD

31/12/2019

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
2ULJLQDO
Ajuste
5HDSUHVHQWDGR









522.724

-










522.724








147.076
669.800

-








147.076
669.800

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
2ULJLQDO
Ajuste 5HDSUHVHQWDGR









55.525

(PGHGH]HPEURGH (PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD
SHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ³&3&´ FRPREVHUYkQFLDjVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD&RPLVVmR
GH9DORUHV0RELOLiULRV ³&09´ HGHDFRUGRFRPRV3DGU}HV,QWHUQDFLRQDLVGH'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
(International Financial Reporting Standards - “IFRS” HPLWLGRVSHOR,$6% International Accounting Standards
Board $VSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOFRPSUHHQGHPDTXHODVLQFOXtGDVQDOHJLVODomRVRFLHWiULD
brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações emitidas pelo CPC e aprovados pela
&903ULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLVAs principais práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas
GHIRUPDFRQVLVWHQWHSDUDRVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRVD  Conversão de saldos denominados em moeda
estrangeira: Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos para a moeda
IXQFLRQDO R5HDO XVDQGRVHDWD[DGHFkPELRYLJHQWHQDGDWDGRVUHVSHFWLYRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV2VJDQKRV
HSHUGDVUHVXOWDQWHVGDDWXDOL]DomRGHVVHVDWLYRVHSDVVLYRVYHUL¿FDGRVHQWUHDWD[DGHFkPELRYLJHQWHQD
GDWDGDWUDQVDomRHRVHQFHUUDPHQWRVGRVH[HUFtFLRVVmRUHFRQKHFLGRVFRPRUHFHLWDVRXGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
QRUHVXOWDGRE 3URYLVmRSDUDUHFXSHUDomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmR¿QDQFHLURV: A Administração
revisa, pelo menos anualmente, o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou
SHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO4XDQGRWDLVHYLGrQFLDVVmRLGHQWL¿FDGDVHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRH[FHGHR
YDORUUHFXSHUiYHOpFRQVWLWXtGDSURYLVmRSDUDGHWHULRUDomRDMXVWDQGRRYDORUFRQWiELOOtTXLGRF  Julgamentos,
HVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQL¿FDWLYDV6mRXWLOL]DGDVSDUDDPHQVXUDomRHUHFRQKHFLPHQWRGHFHUWRV
DWLYRVHSDVVLYRVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLD$GHWHUPLQDomRGHVVDVHVWLPDWLYDVOHYRXHP
consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, e outros
IDWRUHVREMHWLYRVHVXEMHWLYRV,WHQVVLJQL¿FDWLYRVVXMHLWRVDHVWLPDWLYDVLQFOXHP L $SURYLVmRSDUDFUpGLWRVGH
OLTXLGDomRGXYLGRVD QRWD  LL $SURYLVmRSDUDSHUGDVQRHVWRTXH QRWD  LLL $DQiOLVHGHUHFXSHUDomRGRV
YDORUHVGRVDWLYRVLPRELOL]DGRVHLQWDQJtYHLV QRWD E  LY $SURYLVmRSDUDJDVWRVSDUDGHVPRELOL]DomR
GDPLQD QRWD  Y 2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV QRWD E  YL $SURYLVmRSDUD
FRQWLQJrQFLDV QRWD H YLL %HQHItFLRVGHVD~GHSyVHPSUHJR QRWD $OLTXLGDomRRXUHDOL]DomRGDV
WUDQVDo}HVHQYROYHQGRHVVDVHVWLPDWLYDVSRGHUiUHVXOWDUHPYDORUHVVLJQL¿FDWLYDPHQWHGLYHUJHQWHVGRV
UHJLVWUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHYLGRjVLPSUHFLV}HVLQHUHQWHVDRSURFHVVRGHVXDGHWHUPLQDomR
$&RPSDQKLDUHYLVDVXDVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVDQXDOPHQWHG 'HPRQVWUDo}HVGR9DORU$GLFLRQDGR '9$ :
(VVDGHPRQVWUDomRWHPSRU¿QDOLGDGHHYLGHQFLDUDULTXH]DFULDGDSHOD&RPSDQKLDHVXDGLVWULEXLomRGXUDQWH
determinado período e é apresentada, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte
GHVXDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVSRLVQmRpXPDGHPRQVWUDomRSUHYLVWDHQHPREULJDWyULDFRQIRUPHDV
,)56V1RYRVSURQXQFLDPHQWRVHDOWHUDo}HVHLQWHUSUHWDo}HVGHSURQXQFLDPHQWRVH[LVWHQWHV
3URQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVHPLWLGRVUHFHQWHPHQWHHDSOLFiYHLVQRH[HUFtFLRFRUUHQWH IFRS 16/CPC
5$UUHQGDPHQWR YLJrQFLDDSDUWLUGH - Com essa nova norma, os arrendatários passam a
WHUTXHUHFRQKHFHURSDVVLYRGRVSDJDPHQWRVIXWXURVHRGLUHLWRGHXVRGRDWLYRDUUHQGDGRSDUDSUDWLFDPHQWH
todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os que anteriormente eram denominados operacionais,
SRGHQGR¿FDUIRUDGRHVFRSRGHVVDQRYDQRUPDGHWHUPLQDGRVFRQWUDWRVGHFXUWRSUD]RRXGHSHTXHQRV
PRQWDQWHV2VFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRGRVDUUHQGDPHQWRVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
GRVDUUHQGDGRUHV¿FDPVXEVWDQFLDOPHQWHPDQWLGRV2,)56&3&5HQWURXHPYLJRUDSDUWLUGH o de
MDQHLURGHHVXEVWLWXLR,$6&3&³2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO´HFRUUHVSRQGHQWHV
LQWHUSUHWDo}HV0DLRUHVGHWDOKHVYLGHQRWD,)5,&,&3&,QFHUWH]DVREUH7UDWDPHQWRGH7ULEXWRV
VREUHD5HQGD YLJrQFLDDSDUWLUGH (VVDLQWHUSUHWDomRHVFODUHFHFRPRPHQVXUDUHUHFRQKHFHU
DWLYRVHSDVVLYRVGHWULEXWRVVREUHROXFUR ,5&6 FRUUHQWHVHGLIHULGRVjOX]GR,$6&3&QRVFDVRVHP
TXHKiLQFHUWH]DVREUHWUDWDPHQWRVDSOLFDGRVQRVFiOFXORVGRVUHVSHFWLYRVWULEXWRV$DGPLQLVWUDomRDYDOLRX
RVSULQFLSDLVWUDWDPHQWRV¿VFDLVDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDQRVSHUtRGRVHPDEHUWRVXMHLWRVDTXHVWLRQDPHQWR
SHODVDXWRULGDGHVWULEXWiULDVHFRQFOXLXTXHQmRKiLPSDFWRVLJQL¿FDWLYRDVHUUHJLVWUDGRQDVGHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDV$VHVWLPDWLYDVFUtWLFDVGDDGPLQLVWUDomREHPFRPRRVSULQFLSDLVSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVUHODFLRQDGDV
DWUDWDPHQWRV¿VFDLVLQFHUWRVGHWULEXWRVVREUHROXFURHVWmRGLYXOJDGRVQD1RWD F  *HVWmRGHULVFR
¿QDQFHLUR)DWRUHVGHULVFR¿QDQFHLURD Gestão de capital2VREMHWLYRVGD&RPSDQKLDDRDGPLQLVWUDU
VHXFDSLWDOVmRRVGHVDOYDJXDUGDUDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHGD&RPSDQKLDSDUDRIHUHFHUUHWRUQRDRV
acionistas e benefícios js outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir
HVVHFXVWR3DUDPDQWHURXDMXVWDUDHVWUXWXUDGRFDSLWDOD&RPSDQKLDSRGHUHYHUDSROtWLFDGHSDJDPHQWRGH
dividendos, devolver capital aos acionistas, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o
QtYHOGHHQGLYLGDPHQWR$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDPRQLWRUDRFDSLWDOFRPEDVHQRtQGLFHGHDODYDQFDJHP
¿QDQFHLUD,VWRpSRVVtYHOHVSHFLDOPHQWHSRUPHLRGHJHUDomRGHFDL[D4XDOTXHUPRGL¿FDomRQRtQGLFHGH
DODYDQFDJHPFRPRPHQFLRQDGRDFLPDD&RPSDQKLDUHDYDOLDDSROtWLFDGHSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVHRXWURV
UHFXUVRVSDUDVHDMXVWDUQRYDPHQWHDRVQtYHLVGHDODYDQFDJHPGHVHMDGRV
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018
(Reapresentado
1RWD
Total dos passivos de arrendamento e dívida com partes relacionadas
12.206

0HQRVFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D 1RWD
(195.564)
 
Dívida líquida
(183.358)
 
Total do patrimônio líquido
577.532

Total do capital
394.174

ËQGLFHGHDODYDQFDJHP¿QDQFHLUD
-47%

$&RPSDQKLDQmRSDUWLFLSRXGHRSHUDo}HVHQYROYHQGRLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVHVSHFXODWLYRVGXUDQWHRVH[HUFtFLRV
¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGHE Risco de taxa de câmbio: Todas as transações de vendas da
&RPSDQKLDVmREDVHDGDVHPSUHoRVFRWDGRVHPGyODUHVWDGXQLGHQVH$VUHFHLWDVGHYHQGDVGD&RPSDQKLDSDUDR
PHUFDGRH[WHUQRUHSUHVHQWDUDPHUHVSHFWLYDPHQWHGRWRWDOGDUHFHLWDEUXWDGRVSHUtRGRV¿QGRVHP
GHGH]HPEURGHH2ULVFRDVVRFLDGRGHFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGHD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDYLUD
LQFRUUHUHPSHUGDVQDVVXDVUHFHLWDVGHYHQGDVSRUFDXVDGHÀXWXDo}HVQDVWD[DVGHFkPELR DSUHFLDomRGDPRHGD
ORFDO TXHUHGX]DPYDORUHVQRPLQDLVIDWXUDGRV2VVDOGRVGHFOLHQWHVIRUQHFHGRUHVHSDUWHVUHODFLRQDGDVFXMDV
WUDQVDo}HVHVWmRDWUHODGDVjYDULDomRGRGyODUHVWDGXQLGHQVHHVWmRGHPRQVWUDGRVDVHJXLU







7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$

31/12/2019
31/12/2018

 Clientes
2.772

55.525 Fornecedores
(88)
 
Passivo não circulante
Partes relacionadas - ativo
1.319

(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
415
415 Partes relacionadas - passivo
(4.025)
 
Provisão para contingências e outras provisões



(22)

Provisão para gastos para desmobilização da mina

 F Risco de crédito$SROtWLFDGHYHQGDVGD&RPSDQKLDHVWiLQWLPDPHQWHOLJDGDDRQtYHOGHULVFRGHFUpGLWRDTXHHVWi
105.221
11.048
116.269 GLVSRVWDDVHVXMHLWDUQRFXUVRGHVHXVQHJyFLRV$VHOHWLYLGDGHGHVHXVFOLHQWHVDVVLPFRPRRDFRPSDQKDPHQWR
Capital social

 GRVSUD]RVGH¿QDQFLDPHQWRGHYHQGDVHOLPLWHVLQGLYLGXDLVGHSRVLomRVmRSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVD¿PGH
Reservas de capital

 PLQLPL]DUHYHQWXDLVSUREOHPDVGHLQDGLPSOrQFLDHPVHXFRQWDVDUHFHEHUG Risco com taxa de juros: O risco
Reservas de lucros

 DVVRFLDGRpRULXQGRGDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDLQFRUUHUHPSHUGDVSRUFDXVDGHÀXWXDo}HVQDVWD[DVGH
Outros resultados abrangentes

 MXURVTXHDXPHQWHPDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVFDSWDGRVQRPHUFDGR
/XFURV 3UHMXt]RV DFXPXODGRV
 
  $&RPSDQKLDPRQLWRUDFRQWLQXDPHQWHDVUHIHULGDVWD[DVFRPRREMHWLYRGHDYDOLDUDHYHQWXDOQHFHVVLGDGHGH
509.054
(11.048)
498.006 FRQWUDWDomRGHRSHUDo}HVSDUDSURWHJHUVHFRQWUDRULVFRGHVXDYRODWLOLGDGHH Risco de liquidez$SUHYLVmRGHÀX[R
669.800
669.800 GHFDL[DpUHDOL]DGDSHORGHSDUWDPHQWRGH¿QDQoDVTXHPRQLWRUDDVSUHYLV}HVFRQWtQXDVGDVH[LJrQFLDVGHOLTXLGH]
Total do passivo e do patrimônio líquido
GD&RPSDQKLDSDUDDVVHJXUDUTXHWHQKDFDL[DVX¿FLHQWHSDUDDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHVRSHUDFLRQDLV2H[FHVVR
E Balanço patrimonial em 1ºGHMDQHLURGH
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$ GHFDL[DPDQWLGRSHOD&RPSDQKLDDOpPGRVDOGRH[LJLGRSDUDDGPLQLVWUDomRGRFDSLWDOFLUFXODQWHpLQYHVWLGRHP
Ativo
2ULJLQDO
Ajuste 5HDSUHVHQWDGR contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários,
Circulante
HVFROKHQGRLQVWUXPHQWRVFRPYHQFLPHQWRVDSURSULDGRVRXOLTXLGH]VX¿FLHQWHSDUDIRUQHFHUDPDUJHPQHFHVViULD
Caixa e equivalentes de caixa

 FRQIRUPHGHWHUPLQDGRSHODVSUHYLV}HVDFLPDPHQFLRQDGDV$WDEHODDVHJXLUGHPRQVWUDRVSDVVLYRV¿QDQFHLURV
Títulos e valores mobiliários

 GD&RPSDQKLDSRUIDL[DVGHYHQFLPHQWRFRUUHVSRQGHQWHVDRSHUtRGRUHPDQHVFHQWHQREDODQoRSDWULPRQLDODWpD
Contas a receber de clientes

 GDWDFRQWUDWXDOGRYHQFLPHQWR2VYDORUHVGLYXOJDGRVQDWDEHODVmRRVÀX[RVGHFDL[DQmRGHVFRQWDGRVFRQWUDWDGRV
Adiantamento a fornecedores


7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
Estoques


0HQRVGHXPDQR
(QWUHXPHGRLVDQRV
Tributos a recuperar


Valores a receber de partes relacionadas

 (PGHGH]HPEURGH
28.599
Outros ativos

 Fornecedores
4.001
4.180
482.112
482.112 Passivos de arrendamento
Partes relacionadas
4.025
Não circulante
Tributos a recuperar

 (PGHGH]HPEURGH
Imposto de renda e contribuição social diferidos
- Fornecedores

Depósitos judiciais

 Passivos de arrendamento

415
Outros ativos

 Partes relacionadas

Imobilizado

 I Análise de sensibilidade: $SUHVHQWDPRVDVHJXLUHPGHGH]HPEURGHDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRV
Intangível
45
45 LQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVTXHGHVFUHYHRVULVFRVTXHSRGHPJHUDUSUHMXt]RVPDWHULDLVSDUDD&RPSDQKLDFRP
143.316
143.316 FHQiULRPDLVSURYiYHO FHQiULR, VHJXQGRDYDOLDomRHIHWXDGDSHOD$GPLQLVWUDomRFRQVLGHUDQGRXPKRUL]RQWH
625.428
625.428 GHPHVHV$GLFLRQDOPHQWHGRLVRXWURVFHQiULRVVmRGHPRQVWUDGRVD¿PGHDSUHVHQWDUHGH
Total do ativo
GHWHULRUDomRQDYDULiYHOGHULVFRFRQVLGHUDGDUHVSHFWLYDPHQWH FHQiULRV,,H,,, 
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
(IHLWR
Passivo e Patrimônio Líquido
2ULJLQDO
Ajuste 5HDSUHVHQWDGR Risco taxa de juros
,QVWUXPHQWRRSHUDomR
&',3URYiYHO
Risco
&HQiULR,
&HQiULR,,
&HQiULR,,,
Passivo circulante

Baixa do CDI
10.418
7.813
5.209
Fornecedores

 $SOLFDomR¿QDQFHLUD
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV


(IHLWR
Salários e encargos sociais

 Risco cambial
,QVWUXPHQWRRSHUDomR
'yODU3URYiYHO
Risco
&HQiULR,
&HQiULR,,
&HQiULR,,,
Impostos, taxas e contribuições



Baixa do dólar
27
(673)
(1.372)
Valores a pagar a partes relacionadas

 Clientes no exterior

Alta do dólar
(1)
(23)
(45)
Dividendos a pagar

 Fornecedores no exterior

Baixa do dólar
13
(320)
(653)
Provisão para contingências e outras provisões

 Partes relacionadas - ativo

Alta do dólar
(39)
(1.055)
(2.071)
Provisão para gastos para desmobilização da mina

 Partes relacionadas - passivo
Outros passivos

 A análise de sensibilidade, supracitada, considera mudanças com relação a determinado risco, mantendo
77.661
77.661 FRQVWDQWHWRGDVDVGHPDLVYDULiYHLVDVVRFLDGDVDRXWURVULVFRV,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVSRUFDWHJRULD
Passivo não circulante
A partir de 1oGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDFODVVL¿FDVHXVDWLYRV¿QDQFHLURVVREDVVHJXLQWHVFDWHJRULDV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV

 de PHQVXUDomR0HQVXUDGRVDRYDORUMXVWR VHMDSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVRXSRUPHLR
Provisão para contingências e outras provisões


 GRUHVXOWDGR H0HQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR$FODVVL¿FDomRGHSHQGHGRPRGHORGHQHJyFLRGDHQWLGDGH
Provisão para gastos para desmobilização da mina

 SDUDJHVWmRGRVDWLYRV¿QDQFHLURVHRVWHUPRVFRQWUDWXDLVGRVÀX[RVGHFDL[D2VDWLYRV¿QDQFHLURVDRYDORU
97.230
11.056
108.286 justo por meio de outros resultados abrangentes incluem os títulos e valores mobiliários, que não são mantidos
Patrimônio líquido
SDUDQHJRFLDomRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHTXHD&RPSDQKLDGHFLGLXUHFRQKHFHUQHVVDFDWHJRULD(VVHV
Capital social

 LQYHVWLPHQWRVVmRHVWUDWpJLFRVHD&ULVWDO3LJPHQWRVFRQVLGHUDHVVDFODVVL¿FDomRFRPRVHQGRDPDLVDGHTXDGD
Reservas de capital

 $VFRQWDVDUHFHEHURFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVRVGHSyVLWRVMXGLFLDLVDVFRQWDV
Reservas de lucros

 DSDJDURVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVRXWURVDWLYRVHRXWURVSDVVLYRVHRVVDOGRVDUHFHEHUHDSDJDUSDUD
Outros resultados abrangentes

 SDUWHVUHODFLRQDGDVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRDRFXVWRDPRUWL]DGR ³(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV´H³2XWURV
/XFURV 3UHMXt]RV DFXPXODGRV
 
  SDVVLYRV¿QDQFHLURV´ 2VLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVUHJLVWUDGRVQRDWLYRHQRSDVVLYRWrPOLTXLGH]LPHGLDWDRX
450.537
(11.056)
439.481 YHQFLPHQWRHPVXDPDLRULDHPSUD]RVLQIHULRUHVDPHVHV&RQVLGHUDQGRRSUD]RHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHVVHV
625.428
625.428 instrumentos, inclusive as taxas de remuneração contratadas, os valores contábeis se aproximam dos valores
Total do passivo e do patrimônio líquido
%DVHGHSUHSDUDomRHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV2.1. MXVWRV$&RPSDQKLDDYDOLDQDGDWDGHFDGDEDODQoRVHKiHYLGrQFLDREMHWLYDGHTXHXPDWLYR¿QDQFHLURRXJUXSR
$VSHFWRVJHUDLV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDXWRUL]RXDFRQFOXVmRGDSUHSDUDomRGHVVDV GHDWLYRV¿QDQFHLURVHVWiGHWHULRUDGR8PDWLYRRXJUXSRGHDWLYRV¿QDQFHLURVHVWiGHWHULRUDGRHDVSHUGDVSRU
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHUHVSHFWLYDHPLVVmRHPGHPDUoRGH$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVVmR impairmentVmRLQFRUULGDVVRPHQWHVHKiHYLGrQFLDREMHWLYDGHimpairment como resultado de um ou mais eventos
DSUHVHQWDGDVHP5HDLVPRHGDIXQFLRQDOHGHDSUHVHQWDomRHWRGRVRVYDORUHVGHPRQVWUDGRVHPPLOKDUHVGH RFRUULGRVDSyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGRVDWLYRV XP³HYHQWRGHSHUGD´ HDTXHOHHYHQWR RXHYHQWRV GHSHUGD
UHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDIRUDPSUHSDUDGDVH WHPXPLPSDFWRQRVÀX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVGRDWLYR¿QDQFHLURRXJUXSRGHDWLYRV¿QDQFHLURVTXHSRGH
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos VHUHVWLPDGRGHPDQHLUDFRQ¿iYHO
-

WWW.TRONOX.COM.BR

Nota 31/12/2019
Operações continuadas
Receita líquida de vendas

589.335
Custo de vendas

(450.227)
Lucro bruto
139.108
Despesa com vendas

(28.199)
Despesas gerais e administrativas

(33.704)
Outras receitas operacionais, líquidas

30.345
Resultado operacional
107.550
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV

16.653
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV

(15.488)
Variação cambial, líquida
2.577
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
111.292
Imposto de renda e contribuição social corrente

(3.188)
Imposto de renda e contribuição social diferido

1.806
Lucro líquido do exercício
109.910
7RWDOGHDo}HVQR¿QDOGRH[HUFtFLR HPPLOKDUHV
15
Ordinárias
10.159
Preferenciais Classe “A”
12.342
Preferenciais Classe “B”
6.518
/XFUREiVLFRHGLOXtGRSRUPLODo}HVDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD5
Ordinárias

Preferenciais Classe “A”

Preferenciais Classe “B”

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

31/12/2018

 

 
 



 


 


8.127
9.874
5.214




DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH (PPLOKDUHVGHUHDLV
Lucro líquido do exercício
*DQKRV 3HUGDV DWXDULDLV 1RWD
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVQmRUHFODVVL¿FDGRVSDUDRUHVXOWDGR
GRH[HUFtFLRHPSHUtRGRVVXEVHTXHQWHV D
Total de resultados abrangentes do exercício

31/12/2019
109.910
(11.131)

31/12/2018

-

2.356




101.135
D 5HIHUHVHjYDULDomRGRYDORUMXVWRGDVDo}HVGRVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVGHWLGRVSHOD&RPSDQKLD
FODVVL¿FDGRVFRPR³YDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH´
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH (PPLOKDUHVGHUHDLV
31/12/2019 31/12/2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajuste para reconciliação do resultado do período ao caixa
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Juros e variações monetárias e cambiais, líquidas
Perda com ativo imobilizado baixado ou vendido
3URYLVmRSDUDGHVYDORUL]DomRHSHUGDVGRVHVWRTXHV 1RWD
$SURSULDomRGR$93*DVWRVSDUDGHVPRELOL]DomRGDPLQD 1RWD
3URYLVmRSDUDGHYHGRUHVGXYLGRVRV 1RWD
&RQVWLWXLomR UHYHUVmR GHSURYLV}HVOtTXLGDV

111.292



25.934
(11.242)
971
112
7.700
1.315
2.135
138.217


 
45






Variações nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
40.361
Adiantamento a fornecedores
28.586
Estoques
(53.034)
Fornecedores
13.187
Partes relacionadas
45.487
Salários e encargos sociais
(1.429)
Impostos, taxas e contribuições
(12.017)
Outros ativos e passivos
(11.726)
Caixa proveniente das atividades operacionais
187.632
Juros pagos sobre arrendamentos
(180)
Juros recebidos sobre duplicatas
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
187.452
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo de direito de uso e ativo imobilizado e intangível
(26.370)
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
5.539
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(20.831)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Captação de arrendamentos
577
Amortização de arrendamentos
(1.158)
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULRSDJRV 1RWD I
(17.740)
Dividendos pagos
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
(18.321)
Variação no caixa e equivalentes de caixa
148.300
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
47.264
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
195.564
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
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DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH (PPLOKDUHVGHUHDLV
Receitas
9HQGDVEUXWDVGHSURGXWRV QRWD
Outras receitas

31/12/2019

31/12/2018

722.413
33.278
755.691
(345.695)
409.996
(25.934)
384.062




 

 


Insumos adquiridos de terceiros
Valor adicionado bruto
'HSUHFLDomRDPRUWL]DomRHH[DXVWmR QRWD
9DORUDGLFLRQDGROtTXLGRSURGX]LGRSHODFRPSDQKLD
Valor adicionado recebido em transferência
5HFHLWDV¿QDQFHLUDVHYDULDo}HVFDPELDLVSRVLWLYDV
24.551
Valor adicionado total a distribuir
408.613
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal e encargos
126.999
Salários e encargos
87.627
Outros benefícios
31.364
Fundo de garantia por tempo de serviço
8.008
Impostos, taxas e contribuições
148.602
Federais
77.197
Estaduais
68.426
Municipais
2.979
Financiadores
23.102
Juros e variações cambiais negativas
20.809
Aluguéis
2.293
Lucro líquido do período
109.910
&RQVWLWtomRGHGLYLGHQGRV QRWD
4.042
&RQVWLWXtomRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR QRWD
17.740
&RQVWLWXtomRGHUHVHUYDV QRWD
88.128
Valor adicionado distribuído
408.613
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

$WLYRV¿QDQFHLURV
GHGH]HPEURGH
Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Títulos e valores mobiliários
Caixa e equivalentes de caixa
Outros ativos
GHGH]HPEURGH
Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Títulos e valores mobiliários
Caixa e equivalentes de caixa
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Outros ativos

2XWURVSDVVLYRV¿QDQFHLURV
GHGH]HPEURGH
Passivos de arrendamento
Partes relacionadas
Fornecedores
Outros passivos

Custo amortizado




















7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
Valor justo por meio de outros
UHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
Total

51.862
1.319
1.853
195.564
14.632
265.230

9.246
9.246

51.862
1.319
1.853
9.246
195.564
14.632
274.476





















7URQR[3LJPHQWRV
do Brasil S.A.
Passivo pelo
custo amortizado
8.181
4.025
28.599
6.253
47.058

GHGH]HPEURGH
Passivos de arrendamento
Partes relacionadas
Fornecedores
Outros passivos






+LHUDUTXLDGHYDORUMXVWR$&RPSDQKLDXWLOL]DDVHJXLQWHKLHUDUTXLDSDUDGHWHUPLQDUHGLYXOJDURYDORU
MXVWRGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVSHODWpFQLFDGHDYDOLDomRNível 1:SUHoRVFRWDGRV VHPDMXVWHV QRVPHUFDGRV
ativos para ativos ou passivos idênticos; 1tYHORXWUDVWpFQLFDVSDUDDVTXDLVWRGRVRVGDGRVTXHWHQKDPHIHLWR
VLJQL¿FDWLYRVREUHRYDORUMXVWRUHJLVWUDGRVHMDPREVHUYiYHLVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH1tYHO técnicas que usam
GDGRVTXHWHQKDPHIHLWRVLJQL¿FDWLYRQRYDORUMXVWRUHJLVWUDGRTXHQmRVHMDPEDVHDGRVHPGDGRVREVHUYiYHLV
QRPHUFDGR(QFRQWUDPVHDVHJXLUDVLQIRUPDo}HVGRYDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGD&RPSDQKLD
DSUHVHQWDGDVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRQIRUPH1tYHO

Títulos e valores mobiliários

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018
9.246


5. &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV(i) Caixa e equivalentes de caixa: Inclui caixa, saldos
SRVLWLYRVHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVUHVJDWiYHLVQRSUD]RGHDWpGLDVGDVGDWDVGDVWUDQVDo}HVHFRPULVFR
LQVLJQL¿FDQWHGHPXGDQoDGHYDORU
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018
2
4
20.181

175.381

195.564

(PVXDPDLRUSDUWH&HUWL¿FDGRVGH'HSyVLWRV%DQFiULRV &'%V LQGH[DGRVjWD[DPpGLDGHGRV
&HUWL¿FDGRVGH'HSyVLWRV,QWHUEDQFiULRV ³&',V´ 6mRFRQYHUVtYHLVHPFDL[DHPSUD]RVRULJLQDLVPHQRUHVTXH
GLDVGDGDWDGHDTXLVLomRHHVWmRVXMHLWDVDXPLQVLJQL¿FDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORU(ii) $SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV:
$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVSRVVXHPWD[DPpGLDGHHGRV&',VHVmRFRQYHUVtYHLVHPFDL[DHP
SUD]RVLQIHULRUHVDGLDVGDGDWDGDVROLFLWDomRGRUHVJDWH(PGHGH]HPEURGHRPRQWDQWHWRWDODWXDO
DSOLFDGRpGH5MiFRQVLGHUDQGRRVUHQGLPHQWRV¿QDQFHLURVDXIHULGRVHPWRGRRSHUtRGRHHVWiUHJLVWUDGR
QRDWLYRFLUFXODQWH3DUDGHGH]HPEURGHDVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVWêPOLTXLGH]LQIHULRUDGLDVVHQGR
UHFODVVL¿FDGDVSDUDDUXEULFDGH&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
Caixa
Bancos conta movimento
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV

6. &RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018
51.353

2.772

(2.263)
 
51.862

Circulante


Não circulante

$&RPSDQKLDDSOLFDDDERUGDJHPVLPSOL¿FDGDGR,)56&3&SDUDDPHQVXUDomRGHSHUGDVGHFUpGLWR
esperadas considerando uma provisão para perdas esperadas ao longo da vida útil para todas as contas a
UHFHEHUGHFOLHQWHV3DUDPHQVXUDUDVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVDVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVIRUDP
DJUXSDGDVFRPEDVHQDVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLOKDGDVGHULVFRGHFUpGLWRHQRVGLDVGHDWUDVR$VWD[DVGH
SHUGDVHVSHUDGDVVmREDVHDGDVQRVSHU¿VGHSDJDPHQWRGHYHQGDVGXUDQWHXPSHUtRGRGHPHVHVDQWHVGH
1ºGHMDQHLURGHHDVSHUGDVGHFUpGLWRKLVWyULFDVFRUUHVSRQGHQWHVLQFRUULGDVGXUDQWHHVVHPHVPRSHUtRGR
$VWD[DVGHSHUGDVKLVWyULFDVVmRDMXVWDGDVD¿PGHUHÀHWLULQIRUPDo}HVDWXDLVHSURVSHFWLYDVVREUHIDWRUHV
PDFURHFRQ{PLFRVTXHDIHWDPDFDSDFLGDGHGRVFOLHQWHVGHOLTXLGDUHPRVUHFHEtYHLV6HQGRDVVLPDSURYLVmR
SDUDSHUGDVHPGHGH]HPEURGHIRLGHWHUPLQDGDSDUDFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVGDVHJXLQWHIRUPD
Mercado interno
Mercado externo
Provisão para devedores duvidosos

A
Atrasado
De 31 a 90
De 91 a 150
Mais de 150
YHQFHU até 30 dias dias de atraso dias de atraso dias de atraso Total
(PGHGH]HPEURGH
7D[DGHSHUGDVHVSHUDGDV 




Valor contábil bruto - contas
a receber de clientes



 54.125
Provisão para perdas



 2.263
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(PGHGH]HPEURGH (PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD
$PRYLPHQWDomRGDSURYLVmRSDUDSHUGDVFRPGHYHGRUHVGXYLGRVRVGD&RPSDQKLDHVWiDSUHVHQWDGDDVHJXLU GHVYDORUL]DomRHSHUGDVGRVHVWRTXHVGD&RPSDQKLDHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU
6DOGRVHPGHMDQHLURGH
Constituição de provisão
Baixa de provisão
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
Constituição de provisão
Baixa de provisão
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH



 

1.381
(66)
2.263

(PGHDEULOGHIRLDVVLQDGRWHUPRGHUHQHJRFLDomRHFRQVROLGDomRGHIDWXUDVRULJLQDOPHQWHYHQFLGDV
DWpGHPDUoRGHHQmROLTXLGDGDVQRYDORUWRWDOGH5YDORUHVWHFRUULJLGRFRPEDVHQD&',
&(7,3)RLQHJRFLDGDDOLTXLGDomRGHVWHPRQWDQWHHPSDUFHODVPHQVDLVHFRQVHFXWLYDVFRPYHQFLPHQWRGD
SULPHLUDSDUFHODHPGHMXQKRGH2YDORUDWXDOL]DGRGHVWDUHQHJRFLDomRHPGHGH]HPEURGH
pGH5GRTXDOHVWiUHJLVWUDGRQRDWLYRFLUFXODQWH(VWRTXHVOs estoques são avaliados ao custo
PpGLRGHDTXLVLomRRXGHSURGXomRQmRH[FHGHQGRRVHXYDORUGHPHUFDGR4XDQGRDSOLFiYHOXPDSURYLVmR
SDUDSHUGDVSDUDHVWRTXHVGHEDL[DURWDWLYLGDGHREVROHWRVRXTXDQGRKiSHUVSHFWLYDGHUHDOL]DomRDEDL[RGR
custo é constituída

6DOGRVHPGHMDQHLURGH
Provisão para perda na realização de estoques
Baixa de provisão para perda na realização de estoques
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
Provisão para perda na realização de estoques
Baixa de provisão para perda na realização de estoques
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
8. Tributos a recuperar

DRH[HUFtFLRVRFLDOGHJ Destinação do lucro líquido do exercício: A destinação do lucro líquido referente
DRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHHVWiGHPRQVWUDGDVVHJXLU
 
 

 
48
(160)
(4.240)

Lucro líquido do exercício
Constituição da reserva legal
&RQVWLWXLomRGDVUHVHUYDVGHLQFHQWLYRV¿VFDLV
Lucro ajustado I (A)
'LYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR   %
  -&3EUXWRMiGLVWULEXtGRVQRH[HUFtFLRGH &
,5VREUH-&3SDJR 
  -&3OtTXLGRMiGLVWULEXtGRVQRH[HUFtFLRGH '
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$ 'LYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRDLQGDDGLVWULEXLU (   %  '
31/12/2019
31/12/2018 Lucro ajustado II (A) - (C) - (E)
5HVHUYDSDUDDXPHQWRGHFDSLWDO 
41.018
 5HVHUYDHVSHFLDOSDUDGLYLGHQGRV 

Crédito de PIS e COFINS a recuperar
Imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação
de serviços - ICMS
4.316

Imposto de renda IR e Contribuição social - CS
2.791

IRRF a recuperar

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$ Outros
618

31/12/2019
31/12/2018
48.743

Produtos acabados
194.747
 Circulante


Produtos em elaboração
66.066
 Não circulante


Matérias-primas e insumos
37.118
 1RVHJXQGRVHPHVWUHGHD&RPSDQKLDWHYHFRQKHFLPHQWRGRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDGHFLVmRTXHMXOJRX
,PSRUWDo}HVHPDQGDPHQWR D
1.288
 SURFHGHQWH$omRUHFRQKHFHQGRRGLUHLWRGD&RPSDQKLDGHH[FOXLUR,&06GDEDVHGHFiOFXORGDFRQWULEXLomR
Materiais de suprimento
24.106
 DR3,6HGD&2),16QRVSHUtRGRVGHDSXUDomRFRPSUHHQGLGRVHQWUHMDQDMXQEHPFRPRGHVHU
3URYLVmRSDUDGHVYDORUL]DomRHSHUGDV E
(4.240)
  restituída, inclusive mediante compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal dos valores
319.085
 LQGHYLGDPHQWHUHFROKLGRVWHQGRVLGRUHFRQKHFLGRFUpGLWRV¿VFDLVDUHFXSHUDUFXMRYDORUFRUUHVSRQGHD5
D 5HIHUHVHjLPSRUWDomRGHPDWpULDSULPD HVFyULDGHWLWkQLR  E 5HIHUHVHj provisão de itens obsoletos dos HTXHDWXDOL]DGRSDUDGHGH]HPEURGHpGH5$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVSHUDUHDOL]DU
HVWRTXHVGHPDWHULDLVGHVXSULPHQWRPDWpULDVSULPDVHSURGXWRVDFDEDGRV$PRYLPHQWDomRGDSURYLVmRSDUD HVWHFUpGLWRWULEXWiULRHPDWpDQRV
9. Imobilizado
0iTXLQDVH
7HUUHQRV
(GL¿FDo}HV
HTXLSDPHQWRV
(PGHMDQHLURGH



Aquisições

Baixas, líquidas
Depreciação
 
 
Transferência

(PGHGH]HPEURGH



Aquisições

Baixas, líquidas
 
Depreciação
 
 
Transferência


(PGHGH]HPEURGH



Custo total



Depreciação acumulada
 
 
Saldo líquido



Taxas anuais de depreciação


$GHSUHFLDomRGRH[HUFtFLRDORFDGDDRFXVWRGHSURGXomRpGH5 5 H às
GHVSHVDVpGH5 5 1RWHUFHLURWULPHVWUHGHRFRUUHXD¿QDOL]DomRGHXP
SURMHWRGHFDSLWDOQRYDORUGH5RTXDOIRLWUDQVIHULGRSDUDRLQWDQJtYHOSRUVHWUDWDUGHDTXLVLomRGH
VRIWZDUHHHVWiDSUHVHQWDGRQRPDSDGHPRYLPHQWDomRFRPRXPDEDL[D(PGHGH]HPEURGH
DVREUDVHPDQGDPHQWRUHIHUHPVHEDVLFDPHQWHDSURMHWRVGHPHOKRULDGDSODQWDLQGXVWULDO VXEVWLWXLomR
GHWDQTXHVDJLWDGRUHVHWXEXODo}HVDOpPGHPHOKRULDVQRWXUERJHUDGRU 2FXVWRGHUHFXSHUDomRGH
PLQDOtTXLGRGHH[DXVWmRQRYDORUGH5 5 HVWiLQFOXtGRQDUXEULFD³$52´
e pGHFRUUHQWHGDHVWLPDWLYDGRVJDVWRVDVHUHPLQFRUULGRVTXDQGRGRWpUPLQRGDVDWLYLGDGHVGHODYUDA
exaustão desse custo é calculada com base no tempo estimado de operação da mina, cujo término é previsto
SDUDRDQRGH $WLYRVGHGLUHLWRGHXVRHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR$WpRH[HUFtFLRGHRV
DUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVLPRELOL]DGRVHUDPFODVVL¿FDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRV¿QDQFHLURVRXRSHUDFLRQDLV
$SDUWLUGHGHMDQHLURGHRVDUUHQGDPHQWRVVmRUHFRQKHFLGRVFRPRXPDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHXP
SDVVLYRFRUUHVSRQGHQWHQDGDWDHPTXHRDWLYRDUUHQGDGRVHWRUQDGLVSRQtYHOSDUDXVR&DGDSDJDPHQWRGH
DUUHQGDPHQWRpDORFDGRHQWUHRSDVVLYRHDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV$VGHVSHVDV¿QDQFHLUDVVmRUHFRQKHFLGDV
QRUHVXOWDGRGXUDQWHRSHUtRGRGRDUUHQGDPHQWR2DWLYRGHGLUHLWRGHXVRpGHSUHFLDGRDRORQJRGDYLGD~WLO
GRDWLYRRXGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRSHORPpWRGROLQHDUGRVGRLVRPHQRU2VDUUHQGDPHQWRVGD&RPSDQKLD
incluem o aluguel de equipamentos, veículos e alguns poucos imóveis, sendo que, em geral, os contratos de
DOXJXHOVmRUHDOL]DGRVSRUSHUtRGRV¿[RVGHDWpDQRVSRUpPHOHVSRGHPLQFOXLURSo}HVGHSURUURJDomR
Estas opções de prorrogação, e também as de extinção, estão incluídas em alguns dos arrendamentos de
DWLYRVLPRELOL]DGRV(VVHVWHUPRVVmRXVDGRVSDUDPD[LPL]DUDÀH[LELOLGDGHRSHUDFLRQDOHPWHUPRVde gestão
GHFRQWUDWRV$PDLRULDGDVRSo}HVGHSURUURJDomRHH[WLQomRPDQWLGDVSRGHPVHUH[HUFLGDVDSHQDVSHOD
&RPSDQKLDHQmRSHORUHVSHFWLYRDUUHQGDGRUOs contratos podem conter componentes de arrendamento e
RXWURVQmRUHODFLRQDGRVDDUUHQGDPHQWRV$&RPSDQKLDDORFDDFRQWUDSUHVWDomRQRFRQWUDWRDRVFRPSRQHQWHV
GHDUUHQGDPHQWRVHGHRXWURVQmRUHODFLRQDGRVDDUUHQGDPHQWRVFRPEDVHQRVSUHoRVLVRODGRVUHODWLYRV2V
SUD]RVGRVDUUHQGDPHQWRVVmRQHJRFLDGRVLQGLYLGXDOPHQWHHFRQWrPWHUPRVHFRQGLo}HVGLIHUHQFLDGDV
Os contratos de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, porém os ativos arrendados não podem
VHUXWLOL]DGRVFRPRJDUDQWLDGHHPSUpVWLPRV2VDWLYRVHSDVVLYRVSURYHQLHQWHVGHXPDUUHQGDPHQWRVmR
LQLFLDOPHQWHPHQVXUDGRVDRYDORUSUHVHQWH2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRPHQVXUDGRVDRFXVWRGHDFRUGR
FRPRVLWHQVDVHJXLURYDORUGDPHQVXUDomRLQLFLDOGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRTXDLVTXHUSDJDPHQWRVGH
DUUHQGDPHQWRVIHLWRVQDGDWDLQLFLDORXDQWHVGHODPHQRVTXDLVTXHULQFHQWLYRVGHDUUHQGDPHQWRUHFHELGRV
TXDLVTXHUFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVHFXVWRVGHUHVWDXUDomROs ativos de direito de uso geralmente são
GHSUHFLDGRVDRORQJRGDYLGD~WLOGRDWLYRRXGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRSHORPpWRGROLQHDUGRVGRLVRPHQRU
6HD&RPSDQKLDHVWLYHUUD]RDYHOPHQWHFHUWDGHTXHLUiH[HUFHUXPDRSomRGHFRPSUDRDWLYRGRGLUHLWRGH
XVRpGHSUHFLDGRDRORQJRGDYLGD~WLOGRDWLYRVXEMDFHQWH2VSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRLQFOXHPTXDQGR
DSOLFiYHORYDORUSUHVHQWHOtTXLGRGRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVDVHJXLUSDJDPHQWRV¿[RV LQFOXLQGR
SDJDPHQWRV¿[RVQDHVVrQFLDPHQRVTXDLVTXHULQFHQWLYRVGHDUUHQGDPHQWRVDUHFHEHUSDJDPHQWRV
YDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRVYDULiYHLVTXHGHSHQGHPGHtQGLFHRXGHWD[DYDORUHVTXHVHHVSHUDTXHVHMDP
SDJRVSHORDUUHQGDWiULRGHDFRUGRFRPDVJDUDQWLDVGHYDORUUHVLGXDORSUHoRGHH[HUFtFLRGHXPDRSomR
de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de que irá H[HUFHUHVVDRSomRHSDJDPHQWRVGH
PXOWDVSRUUHVFLVmRGRDUUHQGDPHQWRVHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRUHÀHWLURDUUHQGDWiULRH[HUFHQGRDRSomR
GHUHVFLQGLURDUUHQGDPHQWROs pagamentos de arrendamentos são descontados utilizando uma taxa de
MXURVSUpGH¿QLGDSHOD&RPSDQKLD3DUDRH[HUFtFLRGHDWD[DIRLGHDD Os pagamentos
GHDUUHQGDPHQWRVVmRDORFDGRVHQWUHRSULQFLSDOHDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV$VGHVSHVDV¿QDQFHLUDVVmR
UHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRGXUDQWHRSHUtRGRGRDUUHQGDPHQWRSDUDSURGX]LUXPDWD[DSHULyGLFDFRQVWDQWHGH
MXURVVREUHRVDOGRUHPDQHVFHQWHGRSDVVLYRSDUDFDGDSHUtRGR2VSDJDPHQWRVDVVRFLDGRVDDUUHQGDPHQWRV
GHFXUWRSUD]RHWRGRVRVDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGHEDL[RYDORUVmRUHFRQKHFLGRVSHORPpWRGROLQHDUFRPR
XPDGHVSHVDQRUHVXOWDGR$UUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RVmRDTXHOHVFRPXPSUD]RGHPHVHVRXPHQRV
2VDWLYRVGHEDL[RYDORULQFOXHPHTXLSDPHQWRVGH7,HSHTXHQRVLWHQVGHPRELOLiULRGHHVFULWyULR
(a) 6DOGRVUHFRQKHFLGRVQREDODQoRSDWULPRQLDO
Ativos de direito de uso
(GL¿FDo}HV
Máquinas e equipamentos
Veículos
Passivos de arrendamento
Circulante
Não circulante

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018
479
6.822
108
7.409

-

,QVWDODo}HV


 



 



 



ARO

 

 


 



Outros


 
 
 


 
 
 


 

D

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
Imobilizado em
DQGDPHQWR
Total





 
 
 




 
 
 
 





 


-

&RQVXPLGRU ,3& RXtQGLFHVXEVWLWXWRDSXUDGRQRPrVDQWHULRUHVXDUHSHUFXVVmRHPRXWUDVSDUFHODVVDODULDLV$
UHIHULGDGHFLVmRGHWHUPLQRXHQWUHWDQWRDOLPLWDomRGRVUHDMXVWHVGHIHULGRVjGDWDEDVHVXEVHTXHQWHQRVWHUPRV
GD2ULHQWDomR-XULVSUXGHQFLDOGR767&RQWUDHVVDGHFLVmRTXHGHIHULXRVUHDMXVWHVD&RPSDQKLDDSUHVHQWRX
UHFXUVRDR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRTXHPDQWHYHDGHFLVmRGHSULPHLUDLQVWkQFLDSDUFLDOPHQWHIDYRUiYHODR
6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHV3RVWHULRUPHQWHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXUHFXUVRDR7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKR
- TST, sendo que neste momento aguarda decisão do tribunal regional que autorize a apreciação desse recurso
SHOR767$SHVDUGHD&RPSDQKLDSRVVXLUGHFLVmRGHPpULWRDVHXIDYRUWUDQVLWDGDHPMXOJDGRHPDomRFROHWLYD
VHPHOKDQWHPRYLGDDQWHULRUPHQWHSHOR6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVFRQVLGHUDQGRRHVWiJLRDWXDOGHVWHSURFHVVR
RVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVFODVVL¿FDPFRPRSRVVtYHORULVFRGHSHUGDUHIHUHQWHDHVVHSURFHVVR YDORUHVWLPDGRGD
FDXVD5 LL Auto de Infração de ICMS: LL $omR$QXODWyULD63: A Secretaria
GD)D]HQGDGH6mR3DXORODYURX$XWRGH,QIUDomRFRQWUDD&RPSDQKLDQRYDORUGH5HPYLUWXGHGDVXSRVWD
LQDGLPSOrQFLDQRSDJDPHQWRGH,&06QRVDQRVGHHTXHMXOJDGRSDUFLDOPHQWHLPSURFHGHQWHIRL
UHGX]LGRSDUD5&RQWUDHVWDGHFLVmRD&RPSDQKLDDMXL]RXDomRDQXODWyULDQD9DUDGD)D]HQGD3~EOLFD
REWHQGRGHFLVmROLPLQDUVXVSHQGHQGRDH[LJLELOLGDGHGRWULEXWRDWpRMXOJDPHQWR¿QDOGRSURFHVVR-XOJDGD
parcialmente procedente a ação (Deferido o pedido para exclusão de infrações relativas ao pagamento do imposto
HPDQWLGDVDVLQIUDo}HVUHODWLYDVDRVOLYURV¿VFDLVHUHJLVWURVPDJQpWLFRVFRPFiOFXORGRVMXURVFRPEDVHQD
6(/,& 3URWRFRODPRVUHFXUVRGHDSHODomR9LVWDSDUDFRQWUDUUD]}HVDR5HFXUVRGH$SHODomRLQWHUSRVWRSHOD
)D]HQGD(VWDGXDO LL $omR$QXODWyULD3%(PGHPDLRGHD9DUDGD)D]HQGD
Pública de João Pessoa concedeu tutela antecipada em Ação Anulatória ajuizada pela antes controlada da
&RPSDQKLD&ULVWDO0LQHUDomRSDUDVXVSHQGHUDH[LJLELOLGDGHGRSDJDPHQWRQRPRQWDQWHGH5GR$XWR
GH,QIUDomRODYUDGRSHODDXVrQFLDGHUHFROKLPHQWRGR,&06VREUHDWUDQVIHUrQFLDGHSURSULHGDGHGHHVWRTXHVH
EHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRSRUPHLRGHLQWHJUDOL]DomRGHFRWDVGRFDSLWDOVRFLDOSRUSDUWHGDHPSUHVDDXWXDGD(b)
'HSyVLWRVMXGLFLDLVUHODFLRQDGRVjVSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDVA movimentação do saldo dos depósitos
MXGLFLDLVUHODFLRQDGRVjVSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDVHPGHGH]HPEURGHHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
Trabalhistas
6DOGRVHPGHMDQHLURGH
Adições
Baixas
Baixas por reversão
Atualização monetária
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
Adições
Baixas
Baixas por reversão
Atualização monetária
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH



 
 


807
(799)
(129)
66
1.853

(c) %HQHItFLRVGHVD~GHSyVHPSUHJR$&RPSDQKLDFRQFHGHSODQRVGHDVVLVWrQFLDPpGLFDPHGLDQWH
GXDVRSHUDGRUDVSDUDRVDWXDLVHPSUHJDGRV IXWXURVDSRVHQWDGRV HDSRVHQWDGRVTXHUHDOL]DPUHDOL]DUDP
FRQWULEXLomR¿[DSDUDRSODQRPpGLFRHVmRHOHJtYHLVDSHUPDQHFHUHPQRVSODQRVGHDFRUGRFRPD/HL
DVVXPLQGRRFXVWR$/HLJDUDQWHDRFRQVXPLGRU HVHXVEHQH¿FLiULRV TXHFRQWULEXLXSDUD
o plano médico enquanto ativo no caso de aposentadoria ou desligamento sem justa causa, a elegibilidade
jPDQXWHQomRQRSODQRPpGLFRFRPDPHVPDFREHUWXUDHFRQGLo}HVTXDQGRRFRQWUDWRGHWUDEDOKRHVWDYD
HPYLJRUFRQWDQWRTXHRFRQVXPLGRUDVVXPDRSDJDPHQWRLQWHJUDOGRFXVWR1RFDVRGHGHVOLJDPHQWRR
período de permanência no plano é de pelo menos seis meses e no máximo vinte e quatro meses dependendo
GRWHPSRGHFRQWULEXLomRHPDQRVSDUDRSODQR3DUDDSRVHQWDGRVpSHUPLWLGRSHUPDQHFHUQRSODQRSHOR
Q~PHURGHDQRVTXHKRXYHSDJDPHQWRGHFRQWULEXLomRSDUDRSODQRPpGLFRHQTXDQWRHPSUHJDGRDWLYR6H
RHPSUHJDGRFRQWULEXLUSRUSHORPHQRVDQRVREHQHItFLRVHUiYLWDOtFLR2VFiOFXORVDWXDULDLVUHDOL]DGRV
SDUDVHPHQVXUDURVHIHLWRVGHVWHWLSRGHEHQHItFLRIUHQWHjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVXWLOL]DVHGHGDGRV
KLVWyULFRVGD&RPSDQKLDHVmRHVWLPDGRVFRQVLGHUDQGRFHQiULRVGHPHUFDGRHVXSRVLo}HVVREUHHYHQWRV
IXWXURVWDLVTXDLVPDVQmRVRPHQWHŶ([SHULrQFLDGRSODQRGLIHUHQWHGDSUHYLVWDQDVKLSyWHVHVHFRQ{PLFDV
RXGHPRJUi¿FDVŶ$OWHUDomRQDVKLSyWHVHVHFRQ{PLFDVRXGHPRJUi¿FDVŶ0XGDQoDQDVUHJUDVGRSODQR
RXQDOHJLVODomRHŶ(YHQWRVVLJQL¿FDWLYRVWDLVFRPRUHHVWUXWXUDo}HVDTXLVLo}HVHDOLHQDo}HV$VHJXLU
GHPRQVWUDPRVWDEHODUHVXPRUHVXOWDGRGRVFiOFXORVDWXDULDLVUHDOL]DGRVSDUDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGH
GH]HPEURGHH

(QFHUUDPHQWRGR$QR)LVFDO
31/12/2019
31/12/2018
A Resultado do Exercício
1 Custo do serviço corrente
&XVWRGRVHUYLoRSDVVDGR±DOWHUDo}HVGH3ODQR
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
&XVWRGRVHUYLoRSDVVDGR±UHGXo}HVDQWHFLSDGDV
0iTXLQDVH
/LTXLGDo}HVDQWHFLSDGDV JDQKR SHUGD
(GL¿FDo}HV
HTXLSDPHQWRV
Veículos
Total
5 Custo do Serviço
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
-XURVOtTXLGRVREUHSDVVLYR DWLYR OtTXLGR


$GRomRLQLFLDO,)56&3&5
762
11.152
216
12.130
&XVWRGHEHQHItFLRGH¿QLGRQRUHVXOWDGR


&XVWRGDDGPLQLVWUDomRLQFRUULGRQRSHUtRGR
Adições
2.037
2.037
&XVWRGHHOLPLQDomRGHEHQHItFLRV
Depreciação
(283)
(6.367)
(108)
(6.758)
&XVWRUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGRA


6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
479
6.822
108
7.409
%2XWURV5HVXOWDGRV$EUDQJHQWHV 25$
F 0RYLPHQWDomRGRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
 *DQKRV 3HUGDVDWXDULDLVGHHYROXomRGRSDVVLYR

 
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
 *DQKRV 3HUGDDWXDULDLVGHDOWHUDo}HVGHKLSyWHVHV


Captação
577
 *DQKRV 3HUGDVDWXDULDLVTXHVXUJLUDPQRSHUtRGR


Encargos
174
5HQGLPHQWRVREUHRVDWLYRVGRSODQR 0DLRU 0HQRUTXHDWD[DGHGHVFRQWR
$GRomRLQLFLDO,)56&3&5
8.768
5 Mudança no superávit irrecuperável
Amortização e pagamento de juros
(1.338)
5HPHQVXUDomRGRVHIHLWRVUHFRQKHFLGRVHP25$B


6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
8.181
&&XVWRGR%HQHItFLR'H¿QLGR
1 Custo do serviço corrente
11. 6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
-XURVOLTXLGRVREUHRYDORUOLTXLGRGHSDVVLYR DWLYR


31/12/2019
31/12/2018


Provisão de férias e encargos sobre férias
12.794
 5HPHQVXUDomRGRVHIHLWRVUHFRQKHFLGRVHP25$
Encargos sociais obrigatórios
2.638
 &XVWRGREHQHItFLRGH¿QLGRA + B


Participação nos lucros e resultados
4.483
 '+LSyWHVHVXWLOL]DGDVSDUDGHWHUPLQDURFXVWRGREHQHItFLRGH¿QLGR
Outros
1.511
 1 Taxa de desconto


21.426
 7D[DGHLQÀDomR


7D[DGHFUHVFLPHQWRVDODULDO
N/A
N/A
,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
,QÀDomR0pGLFD


31/12/2019
31/12/2018
,PSRVWRVREUHFLUFXODomRGHPHUFDGRULDVHVHUYLoRV,&06 D
1.996
 ($PRUWL]DomRGDVREULJDo}HVGHEHQHItFLRVSyVHPSUHJR
Programa de integração social - PIS
 %HQHItFLRVSDJRVGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLD
 
 
&RQWULEXLomRSDUD¿QDQFLDPHQWRGDVHJXULGDGHVRFLDO&2),16

Imposto de renda retido na fonte - IRRF
1.787
  3URYLVmR SDUD JDVWRV SDUD GHVPRELOL]DomR GD PLQD Os gastos para desmobilização da mina
correspondem aos programas desenvolvidos de forma a contemplar todos os custos que serão necessários
Imposto de renda e contribuição social
494
SDUDDVDWLYLGDGHVGHVWLQDGDVjPLWLJDomRGRVLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGDGHVPRELOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR
Outros impostos
519
 HUHVWDXUDomRVRFLRDPELHQWDO(VWHVJDVWRVsão calculados através da utilização de premissas subjetivas, as
4.796
 TXDLVLQFOXHPRPpWRGRGHUHFXSHUDomRRSHUtRGRHPTXHRWUDEDOKRVHUiH[HFXWDGRDWD[DGHLQÀDomRHDWD[D
D ,&06,PSRVWRVREUH&LUFXODomRGH0HUFDGRULDVH6HUYLoRVL ,&06'HVHQYROYLPHQWR,QGXVWULDOH GHGHVFRQWRDYDORUSUHVHQWHGDSURYLVmR DD $VHVWLPDWLYDVGHFXVWRVVmRUHYLVWDVDQXDOPHQWHFRPR
GH,QWHJUDomR(FRQ{PLFDGR(VWDGRGD%DKLD'(6(192/9($&RPSDQKLDDGHULXDR³'(6(192/9(´ WDPEpPDFRQVHTXHQWHUHYLVmRGHFiOFXORGRYDORUSUHVHQWH2LPSDFWRQRUHVXOWDGRUHIHUHQWHDRDMXVWHDYDORU
SURJUDPDGHLQFHQWLYRGD%DKLDTXHSHUPLWHDGLODomRGRSDJDPHQWRGR,&06H[FHGHQWHD5HPDWp SUHVHQWHGDSURYLVmRpUHJLVWUDGRHPFRQWUDSDUWLGDGDGHVSHVD¿QDQFHLUDA movimentação dos gastos para
PHVHVDFUHVFLGRVGHGD7-/3DD 1RSHUtRGR¿QGR HPGHGH]HPEURGHRYDORUGHVVH UHFXSHUDomRGDPLQDGD&RPSDQKLDHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU
LQFHQWLYRIRLGH5 5 HHVWiFRQWDELOL]ado no resultado, como redutor da rubrica
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
³,PSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHYHQGDV´LL ,&06)XQGRGH$SRLRDR'HVHQYROYLPHQWR,QGXVWULDO)$,12(VWDGR
31/12/2019
31/12/2018
GD3DUDtEDFRQFHGHXDWUDYpVGR)XQGRGH$SRLRDR'HVHQYROYLPHQWR,QGXVWULDO)$,1LQFHQWLYRV¿VFDLV Saldos no início do exercício
96.296

SDUDLQYHVWLPHQWRLQGXVWULDOQR(VWDGR$¿OLDODGHULXDRSURJUDPDHJR]DGHUHGXomRGHGRVDOGRDSDJDU
$MXVWHDYDORUSUHVHQWH DSURSULDomR
7.700

GH,&061RSHUtRGR¿QGRHPGHGH]HPEURGHRYDORUGHVVHLQFHQWLYRIRLGH5 
Complemento
da
provisão

5 HHVWiFRQWDELOL]DGRQRUHVXOWDGRFRPRUHGXWRUGDUXEULFD³,PSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHYHQGDV´
Baixas
(2.032)
 
13. ProvismRSDUDFRQWLQJrQFLDVHRXWUDVSURYLV}HV
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$ 6DOGRVQR¿QDOGRH[HUFtFLR
101.964

31/12/2019
31/12/2018 Circulante
23.552

(Reapresentado Não circulante
78.412

1RWD 15. 3DWULP{QLROtTXLGRD Capital social: Em assembleia geral extraordinária foi aprovada a proposta de aumento
&RQWLQJrQFLDVWUDEDOKLVWDV L
6.692
 GRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDQRYDORUWRWDOGH5SDVVDQGRHVWHGH5SDUD5
&RQWLQJrQFLDVWULEXWiULDV L
1.679
 PHGLDQWHDLQFRUSRUDomRGD5HVHUYDGHÈJLRQD6XEVFULomRGH$o}HV QRYDORUGH5 HGD5HVHUYDGH
3URYLV}HVDPELHQWDLV LL
760
 &RUUHomR0RQHWiULD(VSHFLDO QRYDORUGH5 2FDSLWDOVRFLDOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRpGH5
%HQHItFLRVGHVD~GHSyVHPSUHJR LLL
21.922
 5 $FRPSRVLomRSRUFODVVH HPQ~PHURGHDo}HV HVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU
31.053

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
860

Circulante
31/12/2019
31/12/2018
Não circulante
30.193


10.158.398
'HSyVLWRVMXGLFLDLVUHODFLRQDGRVjVSURYLV}HV
(1.853)
  Ações ordinárias
Ações preferenciais:
L $&RPSDQKLDGLVFXWHMXGLFLDOPHQWHDOHJDOLGDGHGHDOJXQVWULEXWRVEHPFRPRVHGHIHQGHGHUHFODPDo}HV Classe “A”

12.342.238
WUDEDOKLVWDVDXWXDo}HV¿VFDLVHSUHYLGHQFLiULDVQDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDHMXGLFLDOHSURFHVVRVFtYHLV$ Classe “B”
6.518.111

$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPEDVHQDRSLQLmRGHVHXVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVPDQWpPSURYLVmRSDUDDV
29.018.747

SHUGDVTXHMXOJDSURYiYHLVFRQVLGHUDGDVVX¿FLHQWHSDUDID]HUIDFHDHYHQWXDLVSHUGDVFRQWLQJHQWHVHREULJDo}HV
SUHYLVWDVHPOHL2VSURFHVVRVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWDFRQVLVWHPHPVXDPDLRULDGHDo}HVLQJUHVVDGDVSRU $VDo}HVGD&RPSDQKLDQmRVmRUHVJDWiYHLVHRVUHVSHFWLYRVGLYLGHQGRVVmRGLVWULEXtGRVFRPEDVHQROXFURH
H[HPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDHYHUVDPVREUHSDJDPHQWRGHGLUHLWRVWUDEDOKLVWDV YHUEDVUHVFLVyULDVKRUDV RXOLPLWHGDVUHVHUYDVGHOXFURVHGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVHVWDEHOHFLGRVSHORHVWDWXWRGD&RPSDQKLDVXMHLWRV
DDSURYDomRGDDVVHPEOHLDJHUDO(PGHWHUPLQDGDVVLWXDo}HVHVSHFt¿FDVD&RPSDQKLDSRGHGHWHUPLQDUSHOD
H[WUDVDGLFLRQDLVGHSHULFXORVLGDGHHLQVDOXEULGDGH LQGHQL]Do}HVSRUGDQRVPDWHULDLVHRXPRUDLVGHFRUUHQWHV
GHDFLGHQWHVGHWUDEDOKRHUHVSRQVDELOLGDGHVXEVLGLiULD$OpPGRVYDORUHVSURYLVLRQDGRVD&RPSDQKLDSRVVXLXP UHYHUVmRQmRGLVWULEXLomRSDUFLDORXWRWDOFRQIRUPHMiRFRUULGRHPH[HUFtFLRVSDVVDGRV$VDo}HVSUHIHUHQFLDLV
WRWDOHVWLPDGRGH5 5 HPSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVFRPH[SHFWDWLYDGHSHUGDSRVVtYHO não têm direito a voto, mas gozam, entre outros direitos, de prioridade quanto a: Preferenciais classe “A” - gozam
Já as contingências tributárias rHIHUHPVHD$XWRVGHLQIUDomRGH,&06 LL 5HIHUHVHjHVWLPDWLYDGRVFXVWRV GHSULRULGDGHQDGLVWULEXLomRGRGLYLGHQGRPtQLPRGHDRDQRFDVRVHMDJHUDGROXFURGLVWULEXtYHOQRH[HUFtFLR
GHRSHUDomRHPDQXWHQomRGHHTXLSDPHQWRVFRQVWLWXLQWHVGRVLVWHPDGHUHPHGLDomRDPELHQWDO'RPRQWDQWH ou reserva distribuível, sobre o valor nominal das ações e participação em igualdade de condições com as
WRWDO5 5 VHUmRSDJRVQRFXUWRSUD]R LLL $&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DDOJXQVSODQRV ações ordinárias e as preferenciais da classe “B” nos lucros que remanescerem depois do pagamento de igual
GHEHQHItFLRVGHVD~GHSyVHPSUHJRRVTXDLVVmRDYDOLDGRVDQXDOPHQWHSRUHPSUHVDHVSHFLDOL]DGD3DUD GLYLGHQGRGHDRDQRjVDo}HVRUGLQiULDVHjVDo}HVSUHIHUHQFLDLVFODVVH³%´HWDPEpPQDGLVWULEXLomRGH
GHGH]HPEURGHIRLLGHQWL¿FDGRXPDREULJDomRRULXQGDGHVWHEHQHItFLRGH¿QLGRQDRUGHPGH5 ERQL¿FDo}HVHPDo}HVGHFRUUHQWHVGHFRUUHomRPRQHWiULDRXGHLQFRUSRUDomRGHOXFURVRXUHVHUYDVDRFDSLWDO
±5±UHDSUHVHQWDGR QRWD  A movimentação do saldo das provisões para contingências VRFLDO3UHIHUHQFLDLVFODVVH³%´JR]DPGHSULRULGDGHQRUHHPEROVRGRFDSLWDOHPFDVRGHOLTXLGDomRVHP
SUrPLRH[HUFtYHOHPUHODomRjVRUGLQiULDVHGHSRLVGHDVVHJXUDGDLJXDOSULRULGDGHjVDo}HVSUHIHUHQFLDLV
HRXWUDVSURYLV}HVHPGHGH]HPEURGHHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU
GDFODVVH³$´WHUmRWRGRVRVGHPDLVGLUHLWRVGDVDo}HVRUGLQiULDVH[FHWRRYRWR$VDo}HVSUHIHUHQFLDLVGD
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$ FODVVH³%´QmRSRGHUmRVHUFRQYHUWLGDVHPDo}HVRUGLQiULDVHDOpPGLVVRVHPGLUHLWRDGLYLGHQGRV¿[RVRX
Benefícios de
PtQLPRVDHODVQmRVHDSOLFDUiRGLVSRVWRQRSDUiJUDIRGRDUWLJRGD/HLGDV6$E Reservas de capital:
Contingências Contingências Provisões
saúde
L Correção monetária especial (Lei nº 8.200/91) - Registra a correção monetária especial do ativo imobilizado
WUDEDOKLVWDV
tributárias ambientais
pós-emprego
Total HVHUiUHDOL]DGDPHGLDQWHDXPHQWRGHFDSLWDORXFRPSHQVDomRGHSUHMXt]RVLL Isenção e redução de imposto
de renda - 3DUDROXFURGHFRUUHQWHGDVRSHUDo}HVLVHQWDVDWpGHGH]HPEURGHRYDORUFRUUHVSRQGHQWH
6DOGRVHPGHMDQHLURGH



 ao imposto de renda a pagar era debitado no resultado do exercício e creditado na reserva de capital, e somente
5HDSUHVHQWDGR 1RWD
Adições/atualizações


 SRGHUiVHUXWLOL]DGRSDUDDXPHQWRGHFDSLWDORXSDUDDEVRUomRGHSUHMXt]RVDFXPXODGRVF Reservas de lucros: L 
Baixas por reversão
 
 

  Reserva legal - &RQVWLWXtGDFRPEDVHQDOHJLVODomRVRFLHWiULDUHSUHVHQWDQGRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRDQWHV
Adições por meio de incorporação
 
  GHTXDOTXHUGHVWLQDomRHVWDQGROLPLWDGDDGRFDSLWDO LL ,QFHQWLYRV¿VFDLVA partir de 1º de janeiro de
RVLQFHQWLYRV¿VFDLVSDVVDUDPDVHUUHJLVWUDGRVGLUHWDPHQWHQRUHVXOWDGRVHQGRSRVWHULRUPHQWHTXDQGR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH




 GRHQFHUUDPHQWRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDQXDLVFRQVWLWXtGRVFRPR³5HVHUYDGHLVHQomRHUHGXomRGH
5HDSUHVHQWDGR 1RWD
Adições/atualizações
3.194
76
12.117
15.387 LPSRVWRGHUHQGD´QRJUXSR³5HVHUYDVGHOXFURV´G Reservas estatutáriasL Especial para dividendos - Essa
Pagamentos
(1.506)
(405)
(1.243)
(3.154) UHVHUYDWHPSRUREMHWLYRJDUDQWLUDFRQWLQXLGDGHGDGLVWULEXLomRDQXDOGHGLYLGHQGRVLL Para aumento de capital
- 7HPSRU¿QDOLGDGHDVVHJXUDUDGHTXDGDVFRQGLo}HVRSHUDFLRQDLVeFRQVWLWXtGDFRPDWpGROXFUROtTXLGR
Baixas por reversão
(2.250)
(2.250)
GRH[HUFtFLRDMXVWDGRQmRSRGHQGRH[FHGHUROLPLWHGHGRFDSLWDOVRFLDOH Dividendos: O saldo em aberto
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
6.692
1.679
760
21.922
31.053
GH5HPGHGH]HPEURGHUHIHUHVHDGLYLGHQGRVGHYLGRVDSXUDGRVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
D 3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDVAs principais causas com probabilidade de perda possível, motivo pelo qual 5 HFRUUHQWH 5 $PRYLPHQWDomRGRVGLYLGHQGRVDSDJDUGD&RPSDQKLDHVWiGHPRQVWUDGDD
QmRIRUDPFRQVWLWXtGDVDVUHVSHFWLYDVSURYLV}HVUHIHUHPVHjL &OiXVXOD4XDUWDda Convenção Coletiva de seguir:
7UDEDOKR: (PVHWHPEURGHD6HJXQGD7XUPDGR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO 67) UHIRUPDQGRGHFLVmR Dividendos:
GR7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKR767GHGHGH]HPEURGHUHVWDEHOHFHXRHQWHQGLPHQWRGHTXHD/HL

QQmRDOWHURXD&OiXVXOD4XDUWD LQGH[DomRGHVDOiULRV GD&RQYHQomR&ROHWLYDGH7UDEDOKRDSOLFiYHO 6DOGRVHPGHMDQHLURGH

DRVHPSUHJDGRVGDVLQG~VWULDVGHSURGXWRVTXtPLFRVSDUD¿QVLQGXVWULDLVGH&DPDoDULTXHYLJRURXGHGH Constituição de dividendos complementares referente ao exercício anterior

VHWHPEURGHDGHDJRVWRGH(PGHDEULOGHIRLSXEOLFDGRRDFyUGmRFRPDUHIHULGDGHFLVmR Constituição de dividendos intermediários referente ao exercício corrente
 
WHQGRVLGRLQWHUSRVWRVRVHPEDUJRVGHGHFODUDomRFRPSHGLGRGHHIHLWRPRGL¿FDWLYRSHOR6LQGLFDWR3DWURQDO Pagamento do dividendos intermediários referente ao exercício corrente
 
RVTXDLVIRUDPDFROKLGRVUHVWDEHOHFHQGRDGHFLVmRGR767TXHGHFODURXLQYiOLGDD&OiXVXOD4XDUWD(PGH Pagamento de dividendo referente a exercícios anteriores
PDLRGHR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOUHHVWDEHOHFHXDGHFLVmRTXHUHFRQKHFHFRPRYiOLGDDLQGH[DomRGRV 6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

VDOiULRVHVWDEHOHFLGDSHOD&OiXVXOD4XDUWDGD&RQYHQomR&ROHWLYDGH7UDEDOKRGHFRQIRUPHSOHLWHDGR Constituição de dividendos
4.042
SHOR6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVHQWUHWDQWRR6LQGLFDWR3DWURQDOHPGHDJRVWRGHRS{V(PEDUJRV Dividendos prescritos
(173)
GH'HFODUDomRFRQWUDHVVDGHFLVmRTXHVHHQFRQWUDDJXDUGDQGRMXOJDPHQWR$GLFLRQDOPHQWHR6LQGLFDWRGRV 6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
5.577
7UDEDOKDGRUHVDMXL]RXDomRGHFXPSULPHQWRFRQWUDD&RPSDQKLDSHUDQWHD9DUDGR7UDEDOKRGH&DPDoDUL%$
TXHIRLMXOJDGDSDUFLDOPHQWHSURFHGHQWHGHWHUPLQDQGRRSDJDPHQWRDRVVXEVWLWXtGRVFXMRVFRQWUDWRVGHWUDEDOKR I -XURVVREUHRFDSLWDOSUySULR ³-&3´ 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHOLEHUDomR
HVWDYDPDWLYRVDSyVRPrVGHPDUoRGHGDVGLIHUHQoDVVDODULDLVDWLQHQWHVDRVUHDMXVWHVVDODULDLVPHQVDLV WRPDGDHPUHXQLmRUHDOL]DGDQRGLDGHPDUoRGHDSURYRXRSDJDPHQWRGH-&3QRYDORUEUXWRJOREDOGH
SUHYLVWRVQDFOiXVXODTXDUWDGD&RQYHQomR&ROHWLYDGH7UDEDOKRFRUUHVSRQGHQWHVDGRËQGLFHGH3UHoRVDR 5 YDORUOtTXLGRGH5 2V-&3OtTXLGRVHUmRLPSXWDGRVDRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRUHODWLYR
4.001
4.180
8.181

E 0RYLPHQWDomRGRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVR

WWW.TRONOX.COM.BR

109.910
 
 
76.482


 

4.042
54.700



,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOImposto de renda e contribuição social correntes e diferidos - A
tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos, que são
calculados e registrados com base nas alíquotas efetivas vigentes na data da elaboração das demonstrações
¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRPRUHJLPHGHFRPSHWrQFLD2VFUpGLWRVWULEXWiULRVGLIHULGRVGHFRUUHQWHVGHSUHMXt]R¿VFDO
ou base negativa da contribuição social são registrados somente na extensão em que seja provável que existirá
EDVHWULEXWiYHOSRVLWLYDSDUDDTXDODVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSRVVDPVHUXWLOL]DGDVD Reconciliação da despesa
(receita) do imposto de renda e contribuição social. Segue a conciliação entre a despesa tributária e o resultado da
PXOWLSOLFDomRGROXFURFRQWiELOSHODDOtTXRWD¿VFDOORFDOGR%UDVLO DOtTXRWDQRPLQDO QRVSHUtRGRV¿QGRVHPGH
GH]HPEURGHH
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018
111.292

Lucro antes da tributação
¬DOtTXRWD¿VFDOGH
(37.839)
 
Subvenção governamental-isenção de imposto e benefícios
19.806

'HVSHVDVQmRGHGXWtYHLV5HFHLWDVQmRWULEXWiYHLVSDUD¿QV¿VFDLV

8WLOL]DomRGHSUHMXt]RV¿VFDLV
8.949
Ajustes de exercícios anteriores
2.266
Pagamento de JCP
6.032

Outras adições permanentes
(595)

,PSRVWRGLIHULGRQmRUHFRQKHFLGR

(1.382)
 
À alíquota efetiva
Corrente
(3.188)
 
Diferido
1.806

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDUHFRQKHFHXXPVDOGRGHWULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVGH5GHFRUUHQWHV
GHSUHMXt]RV¿VFDLV2VDWLYRVGHLPSRVWRVGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVSDUDRVSUHMXt]RV¿VFDLVQDSURSRUomRGD
SUREDELOLGDGHGHUHDOL]DomRGRUHVSHFWLYREHQHItFLR¿VFDOSRUPHLRGROXFURWULEXWiYHOIXWXUR2YDORUDQWHULRUPHQWH
PHQFLRQDGRUHFRQKHFLGRSHOD&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHDXPDSURMHomRFDOFXODGDFRPEDVHQROXFURWULEXWiYHOIXWXUR
UHSUHVHQWDQGRDPHOKRUH[SHFWDWLYDGD$GPLQLVWUDomRSDUDUHDOL]DomRIXWXUDGRUHIHULGRFUpGLWR$$GPLQLVWUDomR
SUHWHQGHUHDOL]DUWRGRHVWHFUpGLWRDLQGDQRH[HUFtFLRGH$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLVDOGRGH
SUHMXt]RV¿VFDLVGHLPSRVWRGHUHQGDEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVFXMRVFUpGLWRV
WULEXWiULRVDFXPXODGRVWRWDOL]DP5VHQGRTXHDVDWXDLVSUHYLV}HVGHH[SHFWDWLYDGHUHDOL]DomRIXWXUDQmR
GHPRQVWUDPOXFURWULEXWiYHOHPSUD]RDGHTXDGRSDUDVXSRUWDUDWRWDOLGDGHGRVUHIHULGRVFUpGLWRV$VSURMHo}HV
GHJHUDomRGHUHVXOWDGRVWULEXWiYHLVIXWXURVLQFOXHPYiULDVHVWLPDWLYDVUHIHUHQWHVDRGHVHPSHQKRGDHFRQRPLD
brasileira e mundial, seleção de taxas de câmbio, volume de vendas, preços de vendas, alíquotas de impostos e
RXWURVTXHSRGHPDSUHVHQWDUYDULDo}HVHPUHODomRDRVGDGRVHYDORUHVUHDLV&RPRDEDVHWULEXWiYHOGRLPSRVWRGH
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre não apenas do lucro que pode ser gerado, mas também
GDHVWUXWXUDWULEXWiULDHVRFLHWiULDGD&RPSDQKLDGDH[LVWrQFLDGHUHFHLWDVQmRWULEXWiYHLVGHVSHVDVQmRGHGXWtYHLV
LVHQo}HVHLQFHQWLYRV¿VFDLVHGLYHUVDVRXWUDVYDULiYHLVQmRH[LVWHXPDFRUUHODomRLPHGLDWDHQWUHRUHVXOWDGR
OtTXLGRGD&RPSDQKLDHRUHVXOWDGRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOPortanto, a expectativa da utilização
GRVFUpGLWRV¿VFDLVQmRGHYHVHUWRPDGDFRPRLQGLFDWLYR~QLFRGHOXFURVIXWXURVGD&RPSDQKLD6XEYHQo}HVH
DVVLVWrQFLDVJRYHUQDPHQWDLV$VVXEYHQo}HVHDVVLVWrQFLDVJRYHUQDPHQWDLV LQFHQWLYRV¿VFDLV VmRUHFRQKHFLGDV
TXDQGRKiUD]RiYHOVHJXUDQoDGHTXHIRUDPFXPSULGDVDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVSHORJRYHUQR$&RPSDQKLD
tem subvenções estaduais que são registradas como redutora dos tributos incidentes sobre as vendas e as
VXEYHQo}HVIHGHUDLVVmRODQoDGDVGLUHWDPHQWHQDOLQKDGRLPSRVWRGHUHQGDGXUDQWHRH[HUFtFLRHSRVWHULRUPHQWH
VmRGHVWLQDGDVjUHVHUYDSDUDVXEYHQo}HVGHLQYHVWLPHQWRVQRSDWULP{QLROtTXLGR UHVHUYDVGHOXFURV D Redução
de imposto de renda sobre lucro da exploração: $&RPSDQKLDSRVVXLRGLUHLWRGHUHGXomRGHGRLPSRVWRGH
UHQGDDWpRDQRFDOHQGiULRGHVREUHROXFURRULXQGRGDIDEULFDomRGHGLy[LGRGHWLWkQLRFRQVLGHUDQGRXPD
FDSDFLGDGHLQVWDODGDGHWDQR$VDWLYLGDGHVGHPLQHUDomRGD¿OLDOQD3DUDtEDSRVVXHPWDPEpPRGLUHLWR
jUHGXomRGHGRLPSRVWRGHUHQGDLQFLGHQWHVREUHRUHVXOWDGRGDVVXDVRSHUDo}HVLQGXVWULDLVDWpR¿QDOGH
1RH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSXURXOXFURGDH[SORUDomRHREWHYHUHGXomR
QRLPSRVWRGHUHQGDQRYDORUGH5 5  E 'HVHQYROYH%DKLD: $&RPSDQKLDSRVVXL
LQFHQWLYRV¿VFDLVGH,&06FRQFHGLGRVSHOR(VWDGRGD%DKLDSRUPHLRGR3URJUDPDGH'HVHQYROYLPHQWR,QGXVWULDOH
GH,QWHJUDomR(FRQ{PLFDGR(VWDGRGD%DKLD'HVHQYROYHTXHREMHWLYDDLPSODQWDomRHDH[SDQVmRGHLQG~VWULDV
QDTXHOH(VWDGR$&RPSDQKLDSRVVXLRGLUHLWRDRGHVFRQWRGHSRUDQWHFLSDomRGDSDUFHODLQFHQWLYDGDGR
,&06DWpRDQRFDOHQGiULRGH(VVHLQFHQWLYRpWUDWDGRFRPRUHGXWRUGRVWULEXWRVLQFLGHQWHVVREUHDVYHQGDV
1RWD D  L (PGHVHWHPEURGHR'HFUHWRQUHJXODPHQWRXR)XQGR(VWDGXDOGH&RPEDWH
H(UUDGLFDomRGD3REUH]DLQVWLWXtGRSHORDUWLJRGD/HLQ2UHJXODPHQWRHVWDEHOHFHXTXHDRV
EHQH¿FLiULRVGR'HVHQYROYH¿FDLPSXWDGRRFiOFXORGHVREUHEHQHItFLRXVXIUXtGRDVHUGHSRVLWDGRHPIDYRUGR
UHIHULGR)XQGR2'HFUHWRLUiSURGX]LUVHXVHIHLWRVDWpF Fain – Paraíba: $)LOLDOSRVVXLLQFHQWLYRV¿VFDLV
de ICMS concedidos pelo Estado da Paraíba por meio do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial - FAIN, por
WHPSRLQGHWHUPLQDGRTXHREMHWLYDRGHVHQYROYLPHQWRLQGXVWULDOQR(VWDGR$&RPSDQKLDDGHULXDRSURJUDPDHJR]D
GHUHGXomRGHGRVDOGRDSDJDUGH,&06(VVHLQFHQWLYRpWUDWDGRFRPRUHGXWRUGRVWULEXWRVLQFLGHQWHVVREUH
DVYHQGDV 1RWD D  LL (PGHVHWHPEURGHR'HFUHWRQUHJXODPHQWRXR)XQGR(VWDGXDOGH
(TXLOtEULR)LVFDO ³)(()´ LQVWLWXtGRSHOD/HLQHVWDEHOHFHQGRTXHDSDUWLUGHGHRXWXEURGHDRV
EHQH¿FLiULRVGR)DLQ¿FDLPSXWDGRRFiOFXORGHVREUHEHQHItFLRXVXIUXtGRDVHUGHSRVLWDGRHPIDYRUGR)(()
OLPLWDGRDXPSUD]RGHDWp WULQWD PHVHV
3DUWHVUHODFLRQDGDV

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018

$WLYR&LUFXODQWH
7URQR[,QF (8$
7URQR[/WG )UDQoD  D
7URQR[$XVWUDOLD%HPD[ E
3DVVLYR&LUFXODQWH
7URQR[,QF (8$
7URQR[+ROGLQJ F 
7URQR[+RODQGD D
7URQR[ÈIULFDGR6XO D
Total das operações com partes relacionadas
Total de dividendos com partes relacionadas
Resultado
7URQR[,QF (8$
7URQR[ÈIULFD/WG
7URQR[6ZLW]HUODQG/WG D
7URQR[+RODQGD D
7URQR[$XVWUDOLD%HPD[ E
7URQR[/WG )UDQoD  D

476
843
1.319





3.367
2.896
658
6.921
4.025
2.896




-

106
(30)
(70)
(238)
2.657
2.425
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D &RPSUDYHQGDGHSURGXWRVLQHUHQWHVDRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLDHVVHQFLDOPHQWHSLJPHQWRGHGLy[LGRGH
WLWkQLRHLOPHQLWD2VSUHoRVVmRFDOFXODGRVFRPEDVHQRSUHoRPpGLRGHSURGXWRVLJXDLVRXVLPLODUHVSUDWLFDGR
QRPHUFDGRGHGHVWLQR6REUHRVYDORUHVHPPRHGDHVWUDQJHLUDRFRUUHDLQFLGrQFLDGHYDULDomRFDPELDO E 
&RQWDVDUHFHEHUUHIHUHQWHDRUHHPEROVRGHIXQFLRQiULRVTXHHVWmRDORFDGRVQDIROKDGHSDJDPHQWRVGR%UDVLO
HSUHVWDPVHUYLoRSDUDDV¿OLDLVGRV(VWDGRV8QLGRVH$XVWUiOLD F 'LYLGHQGRVDSDJDU1RDFXPXODGRGRDQRGH
D&RPSDQKLDHIHWXRXFRPSUDGHPDWpULDSULPDDHPSUHVDVGR*UXSR7URQR[TXHWRWDOL]DUDPFHUFDGH
5PLOK}HV QmRKRXYHFRPSUDGHPDWpULDSULPDMXQWRD3DUWHVUHODFLRQDGDVQRH[HUFtFLRGH $OpP
GLVVRH[SRUWRXPLQpULR LOPHQLWD SDUDD7URQR[)UDQoDQRYDORUWRWDOGH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGR
5PLOK}HVQRH[HUFtFLRGH $VWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVVmRHIHWXDGDVGHDFRUGRFRP
FRQGLo}HVSDFWXDGDVHQWUHDVSDUWHV5HPXQHUDomRGRSHVVRDOFKDYHGD$GPLQLVWUDomR2SHVVRDOFKDYH
GD$GPLQLVWUDomRLQFOXLRVFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHV$UHPXQHUDomRSDJDRXDSDJDUSHORVVHUYLoRVGHVVHV
SUR¿VVLRQDLVFRQVLGHUDGDEHQHItFLRVGHFXUWRSUD]RHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018
1.504

433

1.937

19. Receita OtTXLGDGHYHQGDV A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:
Diretoria Executiva
&RQVHOKRVGH$GPLQLVWUDomRH)LVFDO

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018
734.424

709.370

25.054

(133.078)
 
(12.011)
 
589.335


Vendas Brutas
Mercado interno
Mercado externo
Impostos incidentes sobre vendas
Descontos, abatimentos e outras deduções
&XVWRGHSURGXomRYHQGDVHGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
Matérias primas
Materiais secundários
Materiais de embalagens
Matériais e serviços de manutenção
Combustíveis
Energia elétrica
Mão de obra
Encargos sociais e outros benefícios
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Produto acabado para revenda
Outros
Variação dos estoques
Custo de vendas
Despesas gerais e administrativas
'HVSHVDFRPYHQGDV

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018
165.972

30.894

4.333

31.484

50.219

21.115

82.607

47.094

21.656

25.934

21.749

30.025

533.082

(49.151)
 
483.931


450.227

33.704
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018
24.869

1.146

1.315

688

181

28.199


Frete / transporte de cargas
Aluguéis e armazenagem
Provisão para devedores duvidosos
Despesas portuárias e aduaneiras
Outras
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018
29.649

696

30.345


5HFHLWDVGHSURFHVVRVMXGLFLDLV D
Outras receitas operacionais, líquidas

D 'RPRQWDQWHWRWDO5UHIHUHVHDRYDORUGRSULQFLSDOGRFUpGLWRGH3,6H&2),16FLWDGRQD1RWD
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR

7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
31/12/2019
31/12/2018

5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
5HQGLPHQWRVREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Juros sobre duplicatas
Atualização de créditos de tributos
Outras

4.373
967
8.546
2.767
16.653







Despesas Financeiras
Juros e encargos
3,6H&2),16VREUHUHFHLWD¿QDQFHLUD
$WXDOL]DomR$520LQD 1RWD
-XURVVREUH/HDVLQJ,)56
Outras

(4.208)
 
(733)
 
(7.700)
 
(693)
(2.154)
 
(15.488)
 
1.165
 
,QIRUPDo}HVSRUVHJPHQWRGHQHJyFLRV$&RPSDQKLDGLYLGHVHXQHJyFLRQRVHJPHQWRGHSURGXomR
e industrialização de dióxido de titânio e no segmento de extração, produção e comercialização dos minérios
UXWLORLOPHQLWDH]LUFRQLWD$VLQIRUPDo}HVSRUVHJPHQWRGHQHJyFLRVUHYLVDGDVSHOD'LUHWRULD([HFXWLYDH
FRUUHVSRQGHQWHVDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHVmRDVVHJXLQWHV
D Lucro bruto

31/12/2019
Total

3LJPHQWRGHWLWkQLR

0LQpULRV

491.379
(418.278)
73.101

97.956
(31.949)
66.007

589.335
(450.227)
139.108

3LJPHQWRGHWLWkQLR

0LQpULRV

31/12/2018
Total


 



 



 


Operações Continuadas
Receita líquida
Custo das vendas

Operações Continuadas
Receita líquida
Custo das vendas
E Receita líquida por produto: L Pigmento de titânio
Pigmento de titânio
ii) Minérios
Zirconita
Ilmenita
Rutilo
Cianita

31/12/2019
491.379

100%

31/12/2018




31/12/2019
72.898
18.996
4.426
1.636
97.956

74%
19%
5%
2%
100%

31/12/2018
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas e Administradores
7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$
2SLQLmR([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$ ³&RPSDQKLD´ TXH
FRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGR
UHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWD
EHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVEm nossa
RSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRV
UHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD7URQR[3LJPHQWRVGR%UDVLO6$HPGHGH]HPEURGHR
GHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULR¿QDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR
,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% %DVHSDUDRSLQLmRNossa auditoria foi conduzida de acordo com
DVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDV
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
¿QDQFHLUDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRV
QR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH
&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVFRQIRUPHHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHD
HYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH
$XGLWRULD3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULD 3$$ VmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOIRUDPRVPDLV
VLJQL¿FDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRH[HUFtFLRFRUUHQWH(VVHVDVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQRFRQWH[WRGHQRVVDDXGLWRULD
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRPRXPWRGRHQDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDVHSRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPDRSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVVHVDVVXQWRV3RUTXHpXP3$$3URYLVmR
SDUDJDVWRVSDUDGHVPRELOL]DomRGDPLQD 1RWDjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV  (PGHGH]HPEURGH
D&RPSDQKLDDSUHVHQWDSURYLVmRSDUDGHVPRELOL]DomRGDPLQDQRPRQWDQWHGH5PLO&RQVLGHUDPRV
esse assunto como um dos principais assuntos de auditoria, uma vez que o cálculo dessa provisão envolve
MXOJDPHQWRVFUtWLFRVSRUSDUWHGDDGPLQLVWUDomRGHYLGRjFRPSOH[LGDGHLQHUHQWHjHVWLPDWLYDGRSUD]RHGRYDORUGRV
custos futuros a serem incorridos com a recuperação de áreas degradadas e encerramento da mina, bem como na
GHWHUPLQDomRGDWD[DGHGHVFRQWRDSURSULDGDSDUDGHVFRQWDUHVVHVÀX[RVGHSDJDPHQWRDYDORUSUHVHQWHComo o
DVVXQWRIRLFRQGX]LGRHPQRVVDDXGLWRULDRealizamos, entre outros, os seguintes procedimentos de auditoria:
$YDOLDPRVDFRQVLVWrQFLDHQWUHDSROtWLFDFRQWiELOGH¿QLGDSHOD&RPSDQKLDUHODWLYDPHQWHjSURYLVmRSDUDIHFKDPHQWR
GHPLQDVHRVSURFHGLPHQWRVSRUHODDGRWDGRVSDUDDGHWHUPLQDomRGDSURYLVmRHVXDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HV
$YDOLDPRVDFRPSHWrQFLDKDELOLGDGHHREMHWLYLGDGHGRVHVSHFLDOLVWDVH[WHUQRVGDDGPLQLVWUDomRTXHHIHWXDUDPRV
FiOFXORVGDVHVWLPDWLYDVGHFXVWRDVHUHPLQFRUULGRVQRIHFKDPHQWRGDVPLQDVCom o apoio de nossos especialistas,
avaliamos a razoabilidade das principais premissas e estimativas de custos consideradas pela administração,
comparando-as com dados de mercados e cotações externas, quando aplicável, bem como testamos as
PRYLPHQWDo}HVRFRUULGDVQRDQROs resultados de nossos procedimentos demonstram que os julgamentos e
premissas utilizadas são razoáveis e as divulgações consistentes com dados e informações obtidos ao longo de
QRVVRVWUDEDOKRV3RUTXHpXP3$$%HQHItFLRVGHVD~GHSyVHPSUHJR 1RWDH F jVGHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDV Conforme Nota ExplicativaQD$GPLQLVWUDomRGDFRPSDQKLDLGHQWL¿FRXHUURVGHH[HUFtFLRV
DQWHULRUHVUHODFLRQDGRVDRUHFRQKHFLPHQWRGRSDVVLYRDWXDULDOGRVSODQRVPpGLFRVSDUDDSRVHQWDGRVQmR
UHJLVWUDGRVTXHUHVXOWDUDPQDUHDSUHVHQWDomRGDVFLIUDVFRPSDUDWLYDVGRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
HGHMDQHLURGH$&RPSDQKLDpSDWURFLQDGRUDGRSODQRGHVD~GHGHVWLQDGRDRVHPSUHJDGRVDWLYRVH
DRVDSRVHQWDGRV$DSXUDomRGHVXDVREULJDo}HVDWXDULDLVpGHWHUPLQDGDGHDFRUGRFRPODXGRDWXDULDOHPLWLGRSRU
DWXiULRLQGHSHQGHQWH2VFULWpULRVGHPHQVXUDomRGDREULJDomRDWXDULDOGD&RPSDQKLDHRVSDVVLYRVGHVVHVSODQRV
EHPFRPRVHXVLPSDFWRVVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHVWmRGLYXOJDGRVQDQRWDH[SOLFDWLYD F 2
PRQLWRUDPHQWRGHVVHDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRVLJQL¿FDWLYRSDUDDQRVVDDXGLWRULDFRQVLGHUDQGRDPDJQLWXGHGRV
montantes envolvidos, além do alto grau de julgamento associado ao processo de mensuração da obrigação atuarial

GD&RPSDQKLDTXHLQFOXLDXWLOL]DomRGHSUHPLVVDVDOWDPHQWHVXEMHWLYDVHFRPSOH[DVTXHVmRDIHWDGDVSHOD
H[SHFWDWLYDIXWXUDGHPHUFDGRRXFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVWDLVFRPRWD[DVGHGHVFRQWRWD[DGHLQÀDomRHLQÀDomR
PpGLFD9DULDo}HVQHVVDVSUHPLVVDVSRGHPWHUXPLPSDFWRPDWHULDOVREUHRVPRQWDQWHVUHFRQKHFLGRVQDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RPRRDVVXQWRIRLFRQGX]LGRHPQRVVDDXGLWRULDNossa resposta de auditoria
FRQVLGHURXWHVWHVGHGHWDOKHVVREUHDVLQIRUPDo}HVGDVEDVHVGHGDGRVGHSDUWLFLSDQWHVDWLYRVHDVVLVWLGRVGRV
SODQRVGHDVVLVWrQFLDPpGLFD2XWURVDVSHFWRVUHOHYDQWHVGDQRVVDDERUGDJHPGHDXGLWRULDLQFOXtUDPDDYDOLDomRGDV
SUHPLVVDVFKDYHTXHVXSRUWDPRFiOFXORGRSDVVLYRDWXDULDOWDLVFRPRSURMHo}HVGHWD[DGHGHVFRQWRLQÀDomRH
LQÀDomRPpGLFD(VVHVSURFHGLPHQWRVIRUDPH[HFXWDGRVFRPRDSRLRGDQRVVDHTXLSHGHHVSHFLDOLVWDVHPFiOFXORV
atuariais e incluíram os seguintes principais procedimentos: Revisão da coerência lógica e consistência aritmética
GRPRGHORXWLOL]DGRSDUDHVWLPDURYDORUGRSDVVLYRDWXDULDO$YDOLDomRGDFRPSHWrQFLDWpFQLFDGRDWXiULRH[WHUQR
LQGHSHQGHQWHUHVSRQViYHOSRUSUHSDUDURFiOFXORDWXDULDOH5HYLVmRGDFRQFLOLDomRGRODXGRDWXDULDOFRPRVVDOGRV
GDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD Consideramos que os critérios e premissas adotados pela
administração para determinação do valor do passivo atuarial, bem como as divulgações em notas explicativas, são
UD]RiYHLVHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV2XWURVDVVXQWRV
'HPRQVWUDoõesGR9DORU$GLFLRQDGR$'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR '9$ UHIHUHQWHDRH[HUFtFLR¿QGRHP
GHGH]HPEURGHHODERUDGDVREDUHVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHDSUHVHQWDGDFRPR
LQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSDUD¿QVGH,)56IRLVXEPHWLGDDSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDH[HFXWDGRVHPFRQMXQWRFRP
DDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLD3DUDDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRDYDOLDPRVVHHVVD
GHPRQVWUDomRHVWiFRQFLOLDGDFRPDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQIRUPHDSOLFiYHOHVHDVXD
IRUPDHFRQWH~GRHVWmRGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGH¿QLGRVQR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3&³'HPRQVWUDomR
GR9DORU$GLFLRQDGR´(PQRVVDRSLQLmRHVVDGHPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGRIRLDGHTXDGDPHQWHHODERUDGDHP
WRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVVHJXQGRRVFULWpULRVGH¿QLGRVQHVVH3URQXQFLDPHQWR7pFQLFRHpFRQVLVWHQWHHP
UHODomRjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDV
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHRUHODWyULRGRDXGLWRU$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUHVVDV
RXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDVQmRDEUDQJHR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULD
VREUHHVVHUHODWyULR(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHU
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQDDXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDU
GLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKRUHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVDFRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR
5HVSRQVDELOLGDGHV
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Real AI PIC Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. - CNPJ: 02.643.896/0001-52
Demonstrações Contábeis períodos ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Relatório da Administração: Prezados Acionistas: A administração da Real AI PIC Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A divulga o relatório da administração e as não receberão remuneração. Pesquisas e desenvolvimento: A companhia não realizou e não tem novos planos de investimentos para 2019. Resultados Líquido: O valor
demonstrações financeiras com o relatório dos auditores independentes, referente ao período findo em 31/12/2019. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo dos dividendos são apurados após o encerramento do exercício e obedecem às determinações contidas na Lei 6.404/76 e em conformidade com o artigo 31 do seu estatuto,
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e emanadas da Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alteradas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, nos ou seja, dos resultados apurados, são deduzidos os prejuízos acumulados e distribuídos: o saldo, se houver, após as destinações supra, terá o destino dado pela Assembleia
pronunciamentos, orientações e instruções emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), referidos Geral. Conselho de administração: Está composto a partir de 05.04.2019 por: Walter Torre Junior, Paulo Eduardo Moreira Torre e Renato Muscari Lobo, todos com mandatos
como (BR GAAP) e instruções emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários. O relatório deve ser lido em conjunto com as informações contábeis da Companhia e respectivas vigentes até 05/04/2021. Diretoria Administrativa: Está composta a partir de 05.04.2019 por: Walter Torre Júnior e Francisco Geraldo Caçador, ambos com mandatos vigentes
notas explicativas. A Companhia está registrada na CVM como companhia aberta, desde 14/09/1999 e desde 01/01/2010 está como categoria B. A Real Ativos Imobiliários até 05/04/2021. Auditores independentes: De acordo com a Instrução CVM n. 381, de 14/01/2003, a administração não contratou outros serviços com a empresa de auditoria
Participações Ltda (CNPJ/MF nº 17.261.861/0001-26), empresa do grupo WTorre, controlada pela WTorre S.A. é a controladora e detentora das 59.406 ações ordinárias, nomi- externa BDO RCS Auditores Independentes, a qual é responsável pelo exame das informações da Companhia. A política da companhia, quanto a não contratação de serviços
nativas, e sem valor nominal da Companhia. Direitos Creditórios e Certificados de Recebíveis Imobiliários: Os direitos creditórios e os certificados de recebíveis imobiliários não relacionados à auditoria, está embasada em princípios que preservam a independência do auditor. O contrato foi assinado em 19/03/2019, para emissão de uma opinião
são indexados pelo IGPM. Nos vencimentos contratuais, cuja variação acumulada em 2019 foi de 7,30% (7,54% 2018), foram recebidos os direitos creditórios da Volkswagen do sobre as Demonstrações Financeiras para o exercício a findar-se em 31/12/2019 e a revisão das Demonstrações financeiras. Declaração da Diretoria: Em observância às
Brasil Ltda e liquidadas as parcelas dos certificados de recebíveis imobiliários. Recursos Humanos: A companhia não tem funcionários e, consequentemente, não apresenta disposições constantes da Instrução CVM nº 480/09, a diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes e
gastos e encargos nessa rubrica. A administração da companhia é exercida pela diretoria eleita e dentro da Lei e Estatuto Social e, conforme AGO realizada em 05/04/2019, com as demonstrações financeiras relativas a 31/12/2019. São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Nota
2019
2018 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reservas
Lucros
Dividendos Saldo Demonstrações dos Fluxos de Caixa Líquidos - Método Indireto
ATIVO
Nota
2019
2018 (Despesas)/receitas operacionais
Social
Legal Acumulados Adicionais Propostos
Total
2019 2018
Circulante
57.019 53.612 Administrativas
59
12
3.962 4.033 Lucro líquido do período
10
(480)
(342) Saldo em 31 de dezembro de 2017
4.108 4.483
Caixa e equivalentes de caixa
4
656
708 Resultado operacional antes do
Dividendos distribuídos - AGOE 27/04/2018 Jucesp 10/05/2018
(3.962) (3.962) Ajustes por:
Direitos creditórios
5 56.362 52.901
4.483
- 4.483 Juros e Variação monetária s/passivo financeiro 28.993 37.503
resultado ﬁnanceiro
(480)
(342) Lucro líquido do exercício
Créditos ﬁscais e outros ativos
6
1
3 Resultado ﬁnanceiro
(4.483)
4.483
- Juros e Variação monetária sobre ativo
6.668
7.098 Destinação do lucro: Dividendos adicionais propostos
(36.087)(45.179)
Não circulante
142.598 166.973 Receitas ﬁnanceiras
59
12
4.483 4.554 Apropriação de pagamentos operacionais
11 35.764 44.830 Saldo em 31 de dezembro de 2018
124 139
Direitos creditórios
5 142.598 166.973 Despesas ﬁnanceiras
(4.483) (4.483) Resultado após ajustes
11 (29.096) (37.732) Dividendos distribuídos - AGOE 05/04/2019 Jucesp 23/05/2019
(2.862) (3.054)
Total do ativo
199.617 220.585 Resultado antes do IR e Contrib. Social
4.108
- 4.108 Aumentos/(diminuições) nos ativos e
6.188
6.756 Lucro líquido do exercício
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota
2019
2018 Imposto de Renda e Contribuição Social
Destinação do lucro: Dividendos adicionais propostos
(4.108)
4.108
passivos operacionais
Circulante
56.202 50.056 Corrente
59
12
4.108 4.179 Ativos
8.a (2.080) (2.273) Saldo em 31 de dezembro de 2019
Certiﬁcados de recebíveis imobiliários
7 51.993 48.774 Lucro líquido do exercício
4.108
4.483 Os saldos lastreiam os 4 anos e 5 meses remanescentes da 2º emissão dos CRI’s.
(Aumentos)/Reduções-Direitos Creditórios
57.001 51.095
Obrigações ﬁscais e outros
8
947
310 Demonstrações do Resultado Abrangente
(Aumentos)/Reduções-Créditos fiscais e outros ativos 2 (723)
Vencimento
2019
2018
Acumulado
Dividendos a pagar
9/13 3.262
972
Passivos
Descrição do Contrato Circulante Não Circulante
Total Circulante Não Circulante
Total
2019
2018 Credor
Não circulante
139.236 165.975 Lucro líquido do exercício
Aumentos/(Reduções) - Obrigações Fiscais e outros 637
(43)
2º emissão
30/05/24
56.362
142.598 198.960
52.901
166.973 219.874
4.108
4.483 Volkswagen do Brasil
Certiﬁcados de recebíveis imobiliários
7 139.236 165.975 Total do resultado abrangente de exercício
(Aumentos)/Reduções - Dividendos a pagar
(2.193)
56.362
142.598 198.960
52.901
166.973 219.874
4.108
4.483 Total
Patrimônio líquido
4.179
4.554 o imposto de renda e a contribuição social, e são reconhecidos nas As parcelas dos direitos creditórios têm o seguinte cronograma de corrigido anualmente e apropriado mensalmente na contabilidade a Caixa líquido gerado nas ativ. operacionais
52.585 47.275
Capital social
9
59
59 demonstrações do resultado, com base nas leis tributárias promulga- recebimento:
partir da data de emissão, pela variação percentual acumulada do Caixa líquido (aplicado) nas ativ. de financiamento
Reserva Legal
12
12 das, na data do balanço. A Administração avalia juntamente com Vencimento
2020 2021 2022 2023 2024 Total IGP-M, divulgados pela Fundação Getúlio Vargas e juros de 9,20% Liquidações de certificados recebíveis imobiliários (35.170)(28.361)
Dividendos adicionais propostos
4.108
4.483 seus consultores jurídicos e assessores especialistas, periodicamen- Circulante
56.362
- 56.362 a.a., conforme Prospecto da 2º Distribuição Pública de Certificados Juros Pagos de certificados recebíveis imobiliários (17.467)(18.822)
Total do passivo e do patrimônio líquido
199.617 220.585 te, as posições assumidas pela Companhia nas declarações fiscais Não circulante
- 41.736 41.736 41.736 17.390 142.598 Recebíveis Imobiliários, página 150 § 2.15. Os administradores da Caixa líquido (aplicado)Ativ. de Financiamento (52.637)(47.183)
(52)
92
Notas Explicativas da Administração às
56.362 41.736 41.736 41.736 17.390 198.960 Companhia, não constituíram garantias para o CRI da 2ª Emissão, (Redução)/aumento líquido caixa equiv. caixa
com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável Total
708 616
Demonstrações Contábeis
dá margem a interpretações. Estabelecem provisões, quando apro- 6. Créditos fiscais e outros ativos: O saldo está representado por: no entanto, conforme já exposto no prospecto a Emissora instituiu Caixa e equivalente de caixa no início do período
656 708
1. Contexto operacional: A Real AI PIC Securitizadora de Créditos priado, com base nos valores que deverão ser pagos às autoridades Descrição
2019
2018 regime fiduciário sobre os Créditos que lastreiam a emissão. Em Caixa e equivalente de caixa no final do período
(52)
92
Imobiliários S.A. (“Companhia”) domiciliada em São Paulo, na Aveni- fiscais. e. Instrumentos financeiros: Instrumentos financeiros não IR s/Aplicação Financeira e outros
1
3 23/06/2015, na Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de (Redução)/aumento líquido caixa equiv, caixa
da Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 - Torre D - 24º andar, derivativos incluem aplicações financeiras, direitos creditórios e ou- Total
Demostração do Valor Adicionado
2019 2018
1
3
sala 94, Complexo JK, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011. Tem tros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, certificados de recebí- 7. Certificados de recebíveis imobiliários - CRI’s: 2º Emissão: Recebíveis Imobiliários da 2º emissão de Certificados de Recebíveis Insumos adquiridos de terceiros
como objeto social: a) Securitização dos créditos imobiliários oriun- veis imobiliários e outras dívidas. São reconhecidos inicialmente pelo Em 3/03/2008, houve a 2º emissão, com a emissão de 90 (noventa) Imobiliários da Companhia, foi aprovada a substituição do agente Serviços prestados terceiros
(302) (121)
dos ou relacionados ao Contrato de Comodato Modal (“Contrato de valor justo acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI’s) nominativos e escri- fiduciário BRL Trust, sendo que o agente fiduciário escolhido foi a Despesas com emissão de títulos
(124) (139)
Planner
Trustee
Distribuidora
de
Títulos
e
Valores
Mobiliário
Ltda.
No
Comodato”) firmado em 22/05/1998, com a Volkswagen do Brasil pelo valor justo através do resultado, quaisquer custos de transação turais, com subscrição pública e série única, perfazendo um total
Comissões e despesas bancárias
(103) (229)
Ltda.; b) Emissão e colocação, no mercado financeiro, de Certifica- diretamente atribuíveis. Atualmente, exceto pelo caixa e aplicações de R$101.922. A captação dos recursos ocorreu em 18/04/2008. quadro a seguir, resumimos os principais dados das emissões e cro- Outras despesas operacionais
(30)
(47)
dos de Recebíveis Imobiliários -CRIs, debêntures ou quaisquer ou- financeiras que são avaliados pelo valor justo por meio do resultado, Os Certificados de Recebíveis Imobiliários estão lastreados até o nograma de pagamentos dos CRI’s que juntamente com a leitura dos Valor adicionado líquido produzido pela entidade (559) (536)
tros títulos de crédito ou valores mobiliários lastreados nos créditos os demais ativos financeiros que a Companhia possui são os instru- último vencimento, o qual será em 17/06/2024, pelos direitos cre- fluxos de recebimentos dos direitos creditórios (nota explicativa nº 5), Valor adicionado recebido em transferência
imobiliários e; c) Realização de negócios e prestação de serviços mentos financeiros classificados como empréstimos e recebíveis. Os ditórios conforme mencionado na Nota Explicativa nº 5. O saldo é demonstram que serão suficientes nas liquidações.
Juros sobre aplicações financeiras e outros
7
8
relacionados à securitização de créditos imobiliários. 2. Base para passivos financeiros que incluem os instrumentos de dívida e contas a) Quadro resumo da emissão:
2019
2018 Remuneração sobre direitos creditórios e outros 36.087 45.179
elaboração e apresentação das demonstrações contábeis: As a pagar são avaliados ao custo amortizado. e1. Ativos financeiros
Valor adicionado total a distribuir
35.535 44.651
Encargos
Data de
Próximo
Último Circu- Não CirCircu- Não Cirdemonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresen- não derivativos: i. Ativos financeiros registrados pelo valor justo
Emissão Financeiros a.a. emissão Vencimento Vencimento lante culante Total lante culante Total Distribuição do valor adicionado
tadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo valor Audi - PR
2.434 2.665
2º
9,2 % + IGPM 03/03/2008 17/01/2020 17/06/2024 52.046 139.444 191.490 48.852 166.282 215.134 Impostos, taxas e contribuições
quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das justo por meio do resultado caso seja mantido para negociação e Custo de Transação
28.993 37.503
(53)
(208) (261)
(78)
(307) (385) Remuneração de capitais de terceiros - Juros
Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº seja designado, como tal, no momento do reconhecimento inicial. Os Saldo
4.108 4.483
51.993 139.236 191.229 48.774 165.975 214.749 Lucro líquido do exercício
11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas ativos financeiros são designados pelo valor justo, por meio do resul- b) Cronograma de pagamentos: Ano
35.535 44.651
2020
2021
2022
2023
2024 Custo de Transação
Total Valor adicionado distribuído
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis tado, se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões Circulante
52.046
(53) 51.993 patrimonial equivale, aproximadamente, ao seu valor de mercado. A
(CPC), homologados pelos órgãos reguladores. As demonstrações de compra e venda baseadas nestes valores de acordo com a gestão Não circulante
41.833 41.833
41.833
13.945
(208) 139.236 Companhia não possui operações com instrumentos financeiros não
contábeis foram aprovadas pela diretoria da Companhia em de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Compa- Total
52.046
41.833 41.833
41.833
13.945
(261) 191.229 refletidos nas demonstrações contábeis em 31/12/2019, assim como,
07/02/2020, considerando os eventos subsequentes ocorridos até nhia. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são re- 8. Obrigações fiscais e outros
2019
2018 12. Instrumentos financeiros: a. Gerenciamento de riscos: A Ad- não realizou operações com derivativos financeiros. O valor contábil
esta data, que tiveram efeito sobre estas demonstrações contábeis. conhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registra- IRPJ e CSLL sobre o lucro (a)
335
55 ministração da Companhia adota uma política conservadora no geren- dos instrumentos financeiros registrados no balanço patrimonial reflea. Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram prepa- dos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos são re- Pis e Cofins sobre receita financeira
50
11 ciamento dos seus riscos. Essa política materializa-se pela adoção de te, conforme avaliação da administração, a melhor estimativa de valor
radas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela conhecidos no resultado do exercício. ii. Empréstimos e recebíveis: Antecipação de recebíveis e Outros
562
244 procedimentos que envolvem todas as suas áreas críticas, garantindo de mercado, pois cada instrumento contém variáveis de juros, riscos
valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financei- Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos Total
947
310 que as condições do negócio estejam livres de risco real. i. Risco de de mercado e de crédito, que na inexistência de um mercado ativo,
ros, os quais são mensurados pelo valor justo. b. Moeda funcional e fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ati- a) Reconciliação da despesa de IR e CS
2019
2018 mercado: relacionado com a possibilidade de perda por oscilação não permitem que estes valores sejam recompostos com premissas
moeda de apresentação: A moeda funcional, para a preparação e a vos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidos de Resultado antes do IR e contribuição social
6.188 6.756 de taxas, descasamento de prazos ou moedas nas carteiras ativas diferentes daquelas em que as operações foram originalmente pacapresentação das demonstrações contábeis da Companhia, é o quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento Base fiscal IRPJ e CSLL
6.188 6.756 e passivas. Esse risco é minimizado na Companhia pela compatibili- tuadas. i. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio
Real, apresentadas em Reais mil e arredondadas para o milhar mais inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amorti- (-) Compensação de prej. fiscais/base negativa
- dade entre os títulos emitidos e os recebíveis que lhes dão lastro. Os do resultado: Estão classificadas neste grupo as operações de caixa
próximo, exceto quando indicado de outra forma. c. Uso de estimati- zado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer Base fiscal ajustada IRPJ e CSLL
6.188 6.756 indexadores condicionados nos instrumentos de arrendamento são e equivalentes de caixa, os quais incluem as aplicações financeiras
vas e julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de perda por redução ao valor recuperável. Com exceção ao contrato de Imposto de renda
(1.523) (1.665) semelhantes aos utilizados nas operações estruturadas de emissão mantidas para administração do caixa corrente da Companhia. Os
acordo com as normas CPC, exige que a Administração faça julga- mútuo firmado entre a companhia e sua controlada conforme nota Contribuição social s/lucro líquido
(557)
(608) de CRI; ii. Risco de crédito: considerado como a possibilidade de a valores contabilizados estão registrados pelo seu valor justo, os quais
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas explicativa 13. e2. Passivos financeiros não derivativos: i. Passi- Impostos correntes
(2.080) (2.273) Companhia incorrer em perdas resultantes de problemas financeiros são equivalentes ao custo atualizado e aproximam-se dos valores
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e vos financeiros registrados ao custo amortizado: Todos os passi- 9. Patrimônio Líquido: O capital social subscrito e integralizado é de com os arrendatários, que os levem a não honrar os compromissos esperados de realização. ii. Empréstimos e recebíveis: Os demais
despesas, consequentemente, os resultados reais poderão divergir vos financeiros são reconhecidos na data de negociação, na qual a R$ 59 e está representado por 59.406 ações ordinárias, nominativas, assumidos com a Companhia. Para minimizar o risco, a Companhia ativos financeiros incluem, contratos de mútuos e demais recebíveis,
dessas estimativas. Estimativas e premissas, bem como as provi- Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instru- e sem valor nominal e que, atualmente, são integralmente detidas celebra instrumentos de arrendamentos com empresas de gran- os quais estão classificados como empréstimos e recebíveis. iii. Passões, são revistas de uma maneira contínua. As revisões das estima- mento. Os passivos financeiros são reconhecidos pelo valor justo pela Real Ativos Imobiliários e Participações Ltda.
de porte, além de serem submetidos à rigorosa análise qualitativa, sivos financeiros registrados ao custo amortizado: Empréstimos
tivas contábeis são reconhecidas no período e serão revisadas em acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o recoPartici- Quant.de ações abrangendo, entre outros quesitos, a análise histórica da pontualida- e financiamentos, instrumentos de dívida e outras obrigações a pagar
quaisquer períodos futuros afetados. 3. Resumo das principais nhecimento inicial, são medidos pelo custo amortizado através do Acionista
pação
em unidades de na solvência das obrigações e a relação entre saldos devedores estão classificados e registrados ao custo amortizado. 13. Transapráticas contábeis: As práticas contábeis aplicadas estão consis- método dos juros efetivos. ii. Custo de transação: Para possibilitar a Real Ativos Imobiliários Particip. Ltda 100,00%
59.406 e garantias a eles relacionadas; iii. Risco de liquidez: considerado ções com partes relacionadas: Em 31/12/2019, a Companhia postentes a todos os períodos apresentados nessas demonstrações colocação dos Certificados de Recebíveis Imobiliários no mercado,
59.406 pela capacidade de a Companhia gerenciar os prazos de recebimento suía de transações com partes relacionadas dividendos a pagar no
contábeis. a. Resultado: Os resultados são registrados pelo regime foram incorridos gastos, que envolveram a contratação de uma insti- DividendosL Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária reali- dos seus ativos em relação aos pagamentos derivados das obriga- valor de R$ 3.262. A Companhia não possui plano de opção de ações
de competência. As receitas financeiras abrangem principalmente os tuição para coordenar o processo de divulgação e captação de recur- zada em 05/04/2019, foi aprovada a distribuição dos dividendos no ções assumidas. Esse risco é eliminado pela compatibilidade de pra- a administradores, empregados ou pessoas naturais que lhe prestem
juros e variações monetárias sobre os direitos creditórios, sendo re- sos. Esses gastos estão registrados em conta redutora dos CRI valor de R$ 4.483 Em 31/12/2019, a Companhia ainda possui saldo de zos e fluxos de amortização entre títulos emitidos e lastros adquiridos; serviços, às empresas sob seu controle. 14. Outras Informações:
conhecidos integralmente no resultado, através do método dos juros (passivo circulante e não circulante) e apropriados ao resultado em R$ 3.262 a pagar em relação aos dividendos distribuídos. Conforme iv. Pré-pagamentos: o risco derivado dos pré-pagamentos por parte a. Demandas judiciais: A Companhia não possui qualquer provisão
efetivos. As despesas financeiras correspondem a juros e variações função da fluência do prazo do contrato, com base no método do Nota Explicativa nº 13. 10. Despesas administrativas: As despesas dos devedores dos créditos securitizados, comum nas operações de para demandas judiciais, tendo em vista que, conforme seus assesmonetárias incidentes sobre os certificados de recebíveis imobiliários custo amortizado, considerando-se a taxa interna de retorno da ope- administrativas estão representadas por:
2019
2018 securitização, é neutralizado na Companhia pela disposição inserida sores jurídicos, não há contingências judiciais com avaliação de risco
(CRI’s). b. Caixa e equivalentes de caixa: Nessa rubrica incluímos: ração. 4. Caixa e equivalentes de caixa: O saldo está representado Despesas c/amortiz. dos custos de transação
(124)
(139) nos títulos emitidos que lhe permite pré-pagar os títulos emitidos na de perda provável - passível de provisão, ou perda possível - passível
saldo em espécie, conta corrente bancária e aplicações financeiras por:
2019
2018 Publicações legais e outras
(30)
(82) proporção das antecipações efetuadas pelos devedores dos recebí- de divulgação. b. Seguros: O contrato de comodato modal junto à
resgatáveis a qualquer prazo e com risco insignificante de alteração Depósitos Bancários e outros
656
708 Serviços prestados terceiros
(302)
(121) veis utilizados como lastro. b. Análise de sensibilidade: Em atenção Volkswagen do Brasil, por meio de cláusulas contratuais especificade seu valor de mercado. As aplicações financeiras são registradas Saldo
656
708 Outros impostos e taxas
(24)
- ao disposto na Instrução Normativa CVM nº 475, de 17/12/2008, das, obriga a Volkswagen a contratar seguro do imóvel e outros lucros
ao valor justo por meio do resultado que se equipara ao valor de 5. Direitos creditórios: São formados pelo valor presente do fluxo Total
(480)
(342) os administradores confirmam que a Companhia não está exposta cessantes. A cobertura corresponde:
custo, acrescido dos rendimentos proporcionalmente auferidos até dos direitos creditórios relativos aos recebíveis com a Volkswagen 11. Resultado financeiro: Os resultados financeiros líquidos estão a instrumentos financeiros não evidenciados nas demonstrações Projetos
Incêndio / Raio / Vendaval Vencimento
as datas de encerramento dos períodos. c. Outros ativos e passi- do Brasil Ltda., referente aos galpões localizados no Município de representados por:
contábeis. Nesse sentido, os instrumentos financeiros representados Volkswagen - Audi
277.944 31/12/2019
vos: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for pro- São José dos Pinhais - PR, a findar com último vencimento em maio Despesas Financeiras
2019
2018 pelos CRI’s - Certificados de Recebíveis Imobiliários e pelos Direitos A Administração da Companhia julgou as importâncias seguradas e
vável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em fa- de 2024. A taxa de desconto é de 12,50% ao ano e os juros são Juros s.certificados de recebíveis imobiliários
(9.391) (10.763) Creditórios tomados como lastro para a emissão desses certificados os prazos de vigência são suficientes para cobrir possíveis sinistros.
vor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com reconhecidos no resultado mensalmente. Os direitos são atualizados Var. monetária s/certif.recebíveis imobiliários
(19.602) (26.740) estão sujeitos às condições equivalentes de taxas, indexadores e pra- A escolha dos riscos, respectivas coberturas, suficiência da cobertusegurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quan- pelo IGP-M/FGV, conforme Prospecto da 2º Distribuição Pública de Outras
(103)
(229) zos, situação que torna neutro os efeitos decorrentes de quaisquer ra e verificação das apólices não fazem parte do escopo de revisão
do a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como Certificados Recebíveis Imobiliários, página 189 parágrafo 8.2. A Total Despesas Financeiras
(29.096) (37.732) cenários econômicos aos quais a Companhia pode estar exposta. dos auditores externos. 15. Eventos subsequentes: Não ocorreram
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso indenização anual, por eventual resíduo inflacionário verificado no Receitas Financeiras
Essa condição é reforçada por serem instrumentos financeiros cuja eventos subsequentes após a data de encerramento do trimestre
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando período, é apurada mensalmente pelo índice contratual IGP-M (FGV) Juros s/ Direitos Creditórios
5.405 6.172 negociação é vedada, por estarem segregados do patrimônio comum findo em 31/12/2019.
aplicável, os correspondentes encargos e variações monetárias ou vencíveis anualmente. As liquidações, após vencimentos, incidirão ju- Variação monetária s/ Direitos Creditórios
30.682 39.007 da Companhia. Nessa linha, quaisquer variações nos cenários econôWalter Torre Júnior
Francisco Geraldo Caçador
cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base ros moratórios de 1% ao mês e multa de 5% (Prospecto - página 194 Outras
(323)
(349) micos implicam igualmente em efeitos compensáveis para a CompaDiretor Presidente
Diretor de Relações com Investidores
as melhores estimativas do risco envolvido. d. Imposto de Renda e e 197, parágrafo 8.4.1 e 8.9). O saldo dos recebíveis em 31/12/2019 Total Receitas Financeiras
35.764 44.830 nhia. c. Identificação e valorização dos instrumentos financeiros:
Carolina Teixeira de Freitas Ohata
Contribuição Social: As despesas fiscais do período compreendem totaliza R$ 198.960 (R$219.874 em dezembro de 2018).
Resultado Financeiro Líquido
6.668 7.098 O valor contábil dos instrumentos financeiros registrados no balanço
Contadora CRC 1SP-257.066/O-1
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
liários, assim como a correta mensuração e contabilização dos respectivos ativos. Outros assuntos - Demonstração contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
Aos Acionistas e Administradores da Real AI PIC Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. São Paulo - SP. do valor adicionado: As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 1D1>/19;?6A83-91:@;<>;25??5;:-819-:@19;?/1@5/5?9;<>;25??5;:-8-;8;:3;0--A05@;>5- 8Y905??;I01:@525/-Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Real AI PIC Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, foram submetidas a procedimentos de mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstra- auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e de seus fluxos de caixa para o nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronuncia- relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis referidas acima mento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adi- /;:@>;81?5:@1>:;?/;:8A5;2-8?525/-XW;;95??W;;A>1<>1?1:@-X^1?2-8?-?5:@1:/5;:-5?I%.@19;?1:@1:0591:@;0;?
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Real AI PIC cionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunsSecuritizadora de Créditos Imobiliários S.A em 31 de dezembro de 2019 e o desempenho de suas operações e os Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras @U:/5-?9-?:W;/;9;;.61@5B;011D<>1??->9;?;<5:5W;?;.>1-125/T/5-0;?/;:@>;81?5:@1>:;?0-;9<-:45-I
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Administração da Com- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. panhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 05BA83-X^1?215@-?<18-095:5?@>-XW;I;:/8A[9;??;.>1--01=A-XW;0;A?;<18-095:5?@>-XW;0-.-?1/;:@T.58
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon- sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relasabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Companhia, conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa res- ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas ponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele- operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relaprofissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas vante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda- forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distor- opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
mentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em ção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Admi- 9-:@1>19/;:@5:A50-01;<1>-/5;:-8IB-85-9;?--<>1?1:@-XW;31>-8-1?@>A@A>-1;/;:@1_0;0-?019;:?@>-X^1?
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e
opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
assuntos. Certificados de recebíveis imobiliários: No contexto de suas operações normais, a Companhia estrutura International Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
operações de securitização vinculando recebíveis imobiliários (“Recebíveis imobiliários”) aos certificados de recebí- para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
veis imobiliários (“CRI”). Como resultado destas operações, seus registros contábeis contemplam os referidos rece- por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos
bíveis imobiliários e os CRIs correspondentes, que são veiculados com regime fiduciário e, em sua maioria sem capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os
coobrigação. Não obstante, a Companhia também efetua o gerenciamento do recebimento destes ativos, bem como continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
o pagamento dos CRIs em observância às suas obrigações junto ao agente fiduciário. Neste sentido, considerando a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis
atividade fim da Companhia e os reflexos contábeis provenientes destas movimentações financeiras, entendemos para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com res- pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonsque é um tema de risco significativo em nossa abordagem de auditoria. Resposta da auditoria ao assunto: Em ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do trações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Desresposta ao risco significativo de auditoria identificado, mapeamos os processos e as atividades de controles imple- auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as crevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
mentados pela Companhia, e efetuamos procedimentos específicos de auditoria, que incluem, mas não se limitam demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser
:-I"15@A>-0;?@1>9;?01?1/A>5@5E-XW;-:-85?-:0;?1-?/;:05X^1?01@1>95:-0-?:;?@1>9;?2;>-9>1281@50-?:-? por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se- comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers019;:?@>-X^1? /;:@T.15? I+1>525/-XW; 0- /A?@\05- 0;? ' 195@50;? I '1/T8/A8; 0;? 6A>;? 1 /;:2>;:@; /;9 ;? gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
9;:@-:@1?>135?@>-0;?0A>-:@1;1D1>/[/5;IB-85-XW;0--01=A-XW;0-?05BA83-X^1?>1-85E-0-?:-?019;:?@>-X^1? auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
contábeis. Baseados nos procedimentos de auditoria efetuados, consideramos que as evidências de auditoria obtidas fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
BDO RCS Auditores Independentes SS
Jairo da Rocha Soares
são apropriadas e suficientes para suportar a titularidade da Companhia sobre os Certificados de Recebíveis Imobi- uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
CRC 2S 013846/O-1
Contador CRC 1SP 120458/O-6
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Receita
Federal doa
5 milhões de
luvas para
combate ao
coronavírus
A Superintendência Regional da Receita Federal na 7ª
Região Fiscal, que compreende os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, doou
hoje (27) 5 milhões de luvas
para o Ministério da Saúde.
Os equipamentos haviam sido
apreendidas pela Alfândega
da Receita no Porto de Itaguaí,
região metropolitana do Rio
de Janeiro. O material doado
será utilizado pelos profissionais da saúde que atuam no
combate
ao
novo
coronavírus.
A superintendência informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que diante
das necessidades oriundas
da pandemia, todos os trâmites legais foram agilizados
para a doação. A retirada do
material ocorreu no próprio
porto.
Em um esforço conjunto,
as superintendências regionais da Receita Federal na 9ª
Região Fiscal, que abrange os
estados do Paraná e de Santa
Catarina, e na 7ª Região Fiscal decidiram adotar o uso de
máscaras e luvas apreendidas
para proteção de seus servidores, que trabalham em aeroportos, portos, regiões de
fronteiras e no atendimento à
sociedade. São ao todo 1,31
milhão de máscaras e 1,44 milhão de luvas.
As máscaras foram apreendidas pela Alfândega da
Receita Federal no Porto
Seco Rocha Top, em São
Francisco do Sul (SC), e as
luvas no Porto de Itaguaí, no
Rio de Janeiro. Os trâmites
legais foram agilizados para
a incorporação dos materiais.
(Agencia Brasil)

Jornal
ODIASP
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Racional Engenharia Ltda.

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 43.202.951/0001-56
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstrações do Resultado
2019
2018
Balanços Patrimoniais
616.227
651.800
2019
2018 Passivo e Patrimônio Líquido
2019
2018 Receita operacional líquida
Ativo
(586.336) (596.182)
Ativo circulante
89.336 128.660 Passivo circulante
87.671 115.784 Custos dos serviços prestados
29.891
55.618
Caixa e equivalentes de caixa
46.437 97.383 Fornecedores
25.717 12.246 Lucro bruto
(41.742) (46.788)
Aplicações financeiras
34.428 20.743 Obrigações trabalhistas e sociais
8.989 12.989 Despesas administrativas e comerciais
(988)
(209)
Contas a receber de clientes
7.224
6.793 Passivo fiscal corrente
3.333
2.200 Depreciações
(412)
(572)
Adiantamentos a fornecedores
74
652 Imposto de renda e contribuição social a recolher
261
2.394 Amortizações
870
1.035
Ativo fiscal corrente
462
2.441 Adiantamentos de clientes
43.154 79.317 Outras receitas
Outros créditos
711
648 Provisão para garantia de obras
5.037
5.710 Resultado antes das receitas financeiras
9.084
(12.381)
1.060
– líquidas e impostos
Ativo não circulante
29.738 23.117 Passivos de arrendamento
5.512
3.803
120
928 Receitas financeiras
Contas a receber de clientes
–
225 Outras contas a pagar
(519)
(500)
14.395 11.478 Despesas financeiras
Depósitos judiciais
1.888
1.857 Passivo não circulante
4.993
3.303
Ativo fiscal diferido
15.329 12.279 Obrigações trabalhistas e sociais
–
1.023 Receitas financeiras líquidas
(7.388)
12.387
Outros créditos
1.103
437 Fornecedores
1.203
48 Resultado antes dos impostos
(1.130)
(3.466)
Investimentos
85
85 Provisão para contingências
4.557
4.856 Imposto de renda e contribuição social correntes
2.444
(661)
Ativos de direitos de uso
3.278
– Provisão para garantia de obras
468
2.245 Imposto de renda e contribuição social diferidos
(6.074)
8.260
Imobilizado
492
564 Benefícios a empregados
5.260
3.172 (Prejuízo) lucro líquido do exercício
Intangível
7.563
7.670 Passivos de arrendamento
2.274
–
Demonstrações do Resultado Abrangente
2019
2018
Total do ativo
119.074 151.777 Outras contas a pagar
633
134
(6.074) 8.260
Patrimônio líquido
17.008 24.515 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Remensuração
do
passivo
de
benefício
definido
(1.176)
1.167
Capital social
21.615 21.615
2019 2018 Ajuste de avaliação patrimonial
(7.250) 9.427
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(1.321)
(145) Resultado abrangente total
(Prejuízo) lucro antes dos impostos
(7.388) 12.387 (Prejuízos) lucros acumulados
(3.286)
3.045
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Ajustes para: Depreciação sobre arrendamento
819
Total do passivo e patrimônio líquido
119.074 151.777
Ajuste de Lucros
Depreciação do ativo imobilizado
169
209
Capital avaliação acumu2019 2018
Amortizações
412
572
social patrimonial lados Total
(3.263) (1.072)
Juros sobre aplicações financeiras
(104) (465) Impostos pagos sobre o lucro
Saldo em 01/01/2018
21.615
(1.312) (5.215) 15.088
(Reversão)/constituição de provisão para garantia de obras (2.450) (452) Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) provenientes
Lucro líquido do exercício
–
–
8.260 8.260
das
atividades
operacionais
(35.860)
81.450
Provisão para benefício a empregados
306
388
Ganhos sobre as obrigações atuariais
–
1.093
– 1.093
Baixa/perda na venda de imobilizado e intangível
83
– Fluxo de caixa de atividades de investimento
IRPJ e CSLL sobre as
(13.581) 14.166 obrigações atuariais
Constituição de contingências
3.524 6.571 Aplicações financeiras, líquidas
–
74
–
74
(4.630) 19.210 Aquisição de bens do ativo imobilizado e de bens
Saldo em 31/12/2018
21.615
(145)
3.045 24.515
Variações em: (Aumento) Redução dos ativos
intangíveis
(584) (559) Prejuízo líquido do exercício
–
– (6.074) (6.074)
Contas a receber de clientes
(206) 14.289 Caixa proveniente da alienação de imobilizado
99
61 Dividendos distribuídos conforme
Ativo fiscal corrente
1.979 (627) Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das
ata em reunião de sócios
(257) (257)
Adiantamentos a fornecedores
578 10.094 atividades de investimento
(14.066) 13.668 Perdas sobre as obrigações atuariais
–
(1.782)
– (1.782)
Depósitos judiciais
(31) (12) Fluxo de caixa de atividades de financiamento
IRPJ e CSLL sobre as
Outros créditos
(729)
35 Arrendamento mercantil
–
606
–
606
(763)
– obrigações atuariais
14.644
159
Aumento (Redução) dos passivos: Fornecedores
21.615
(1.321) (3.286) 17.008
Dividendos distribuídos
(257)
– Saldo em 31/12/2019
Adiantamentos de clientes
(36.163) 47.725
–
Newton Simões – Presidente
André Racy Simões
Obrigações trabalhistas e sociais
(5.023) (1.669) Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (1.020)
Fábio Bittencourt R. de Oliveira
Diretor Executivo
Passivo fiscal corrente
1.133 (989) (Redução) aumento líquido de caixa e equivalentes
Diretor
de
Planejamento
Lucas
de
Mendonca
Andrade
de
caixa
(50.946)
95.118
Outras contas a pagar
(309) (326)
Estratégico e Finanças
Contador CRC nº BA-039022/O-8
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
97.383 2.265
Caixa (utilizado nas) gerados pelas atividades
46.437 97.383
operacionais
(28.757) 87.889 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
“As Demonstrações Contábeis com as
Juros pagos
(18)
– (Redução) aumento líquido de caixa e equivalentes
Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes,
(50.946) 95.118
Pagamento de contingências
(3.823) (5.367) de caixa
se encontram à disposição na sede da Empresa.”

CNPJ nº 07.882.930/0001-65 - NIRE 35.300.547.144
Aviso aos Acionistas - Disponibilização de Documentos para
Assembleia Geral Ordinária - Artigo 133 da Lei nº 6.404/76
São Paulo, 28 de março de 2020 - A Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
(B3: MTRE3 - “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, a partir de 30 de
março de 2020 (inclusive), os documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, bem como aqueles
previstos no artigo 9º da Instrução CVM nº 481/2009 estarão disponíveis aos acionistas, na forma da
legislação aplicável, para consulta na sede da Companhia e, eletronicamente, no site da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e no site da Companhia (https://ri.mitrerealty.com.br).
São Paulo, 28 de março de 2020.
Rodrigo Coelho Cagali
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Indústria Química Kimberlit Ltda.
CNPJ/MF nº 61.167.060/0001-98
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
Notas
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
Notas
2019
2018
Ativo
Notas
2019
2018
Circulante
146.022 97.941 Circulante
78.842 48.800 Receita líquida
16 104.897
97.404
Caixa e equivalentes de caixa
4 28.246
9.239 Fornecedores
10
7.044
5.629 Custos dos produtos vendidos
(34.150) (31.162)
Contas a receber de clientes
5 103.206 75.415 Empréstimos e financiamentos
11 53.830 24.860 Lucro bruto
70.747
66.242
Estoques
6
8.524
6.167 Obrigações trabalhistas
12
4.101
3.723 Receitas (despesas)
Impostos a recuperar
1.933
5.567 Obrigações tributárias
13
7.503 10.382 Despesas administrativas
17
(7.282)
(6.089)
Adiantamentos a fornecedores
3.962
1.370 Obrigações por aquisição de participações
7
2.070
3.833 Despesas comerciais
18 (34.472) (30.094)
Outros créditos
151
183 Venda para entrega futura
3.584
– Despesas tributárias
(1.007)
(1.037)
Não circulante
79.764 75.494 Outras obrigações
710
373 Depreciação
(2.027)
(1.669)
Realizável a longo prazo
Não circulante
50.595 30.843 Resultado de equivalência patrimonial
(849)
2.982
Créditos com pessoas ligadas
244
296 Empréstimos e financiamentos
11 33.512 12.474 Outras receitas (despesas)
664
1.581
Depósitos judiciais
54
Obrigações tributárias
13 11.292 13.708 Lucro antes do resultado financeiro
25.774
31.916
Valores a receber
522
421 Obrigações por aquisição de participações
7
3.667
3.667 Receitas financeiras
19
951
2.624
Investimentos
7 10.653
7.548 Contratos de mútuos
14
2.124
994 Despesas financeiras
19 (12.273)
(8.111)
Imobilizado
8 26.021 25.027 Patrimônio líquido
15 96.349 93.792 Lucro antes do IRPJ e CSLL
14.452
26.429
Intangível
9 42.270 42.202 Capital social
1.500
1.500 Imposto de renda
(3.153)
(4.478)
Total do ativo
225.786 173.435 Reserva de lucros
45.672 42.781 Contribuição social
(1.162)
(1.620)
Ajustes de avaliação patrimonial
49.177 49.511 Lucro líquido do exercício
10.137
20.331
Notas explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
225.786 173.435 Quantidade de quotas
1.500.000 1.500.000
1. Contexto operacional – Fundada em 1989, a Indústria Química Kimberlit Total do passivo e patrimônio líquido
Lucro líquido do exercício por quota – R$
6,76
13,55
Ltda., com sede em Olímpia-SP, possui os seguintes objetivos sociais: fabriEmbrafós Bionat
Total
Demonstração do Resultado Abrangente
cação e comercialização de fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássios Dados das investidas
2019
2018
e outros; fabricação e comercialização de alimentação animal e aditivos para Equivalência patrimonial
1.289 (2.138)
(849)
10.137 20.331
alimentação animal; fabricação e comercialização de condicionadores de Outras obrigações
–
(14)
(14) Lucro líquido do exercício
10.137 20.331
solo; importação e exportação; prestação de serviços de industrialização Saldos em 31/12/2019
8.837
1.816 10.653 Resultado abrangente do exercício
por conta e ordem de terceiros; exploração das atividades agrícolas e pas- (a) A sociedade adquiriu 50% do capital social da Embrafós, pelo montante
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
toris, em terras próprias ou de terceiros, excetuadas as transformações de de R$ 10.000, restando em 31/12/2019, o saldo a pagar de R$ 5.737. (b) A
Re- Ajustes
Lucros
seus produtos e subprodutos; fabricação para terceiros com matéria prima sociedade constituiu a Bionat em dezembro de 2017, que entrou em operaserva de avalia- (prejuízos)
própria e distribuição de produtos de origem nacional e internacional; e
de ção patriacumuCapital
ção no exercício de 2019.
pesquisa e desenvolvimento de produtos agropecuários. Em 2018 a Sociemonial
lados Total
social lucros
dade adquiriu 50% do capital social da Embrafós – Indústria e Comércio de 8. Imobilizado
1.500 34.188
49.800
– 85.488
Taxas ao Valor
Valor Saldos em 31/12/2017
Fertilizantes Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de
ano de- residual AdiDepre- residual Realização dos ajustes de
Barretos, Estado de São Paulo, que tem por objeto social (i) fabricação de
–
–
(289)
289
–
preciação
2018 ções Baixas ciação
2019 avaliação patrimonial
adubos e fertilizantes e (ii) Comércio, exportação e importação de adubos e
Lucros
distribuídos
–
(6.382)
–
– (6.382)
1.253
–
–
– 1.253
fertilizantes. Em 2017 a Sociedade constituiu a controlada Bionat Soluções Terrenos
Ajustes de exercícios
Edificações
4%
10.456
64
86
(571)
10.035
Biológicas Ltda. onde detém 97% do capital social, sociedade empresária
–
–
–
(5.645) (5.645)
20% 2.349 1.611 (495) (1.016) 2.449 anteriores de investida
limitada, com sede na cidade de Olímpia, Estado de São Paulo, que tem Veículos e utilitários
–
–
–
20.331 20.331
10% 4.568 4.084 (354) (772) 7.526 Lucro líquido do exercício
por objeto indústria de defensivos biológicos. 2. Base de preparação – a. Máquinas e equipamentos
Constituição
de
reserva
de
lucros
–
14.975
–
(14.975)
–
10%
96 49
2 (30)
117
Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elabora- Móveis e Utensílios
1.500 42.781
49.511
– 93.792
20%
275 500 (203) (169)
403 Saldos em 31/12/2018
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A Computadores
10%
293 170
(68) (34)
361 Realização dos ajustes de
emissão dessas demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em Outros
–
–
(334)
290 (44)
5.737 1.859 (3.719)
– 3.877 avaliação patrimonial
07/02/2020. b. Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram Imobilizações em andamento
(7.536)
(7.536)
25.027 8.337 (4.751) (2.592) 26.021 Lucros distribuídos
preparadas com base no custo histórico. c. Moeda funcional e de apresen–
–
–
10.137 10.137
Taxas ao Valor
Valor Lucro líquido do exercício
tação: Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é
– (10.427)
–
ano de- residual AdiDepre- residual Constituição de reserva de lucros – 10.427
a moeda funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apre1.500 45.672
49.177
– 96.349
preciação
2017 ções Baixas ciação
2018 Saldos em 31/12/2019
sentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto
Demonstração dos Fluxos de Caixa
1.253
1.253
quando indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamento: A Terrenos
2019
2018
4% 11.006 34
(584) 10.456 Fluxo de caixa das atividades operacionais
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas BR Edificações
10.137 20.331
Veículos e utilitários
20% 1.712 1.628 (434) (557) 2.349 Lucro líquido do exercício
GAAP exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas
Máquinas e equipamentos
10% 4.788 557 (126) (651) 4.568 Ajustes para reconciliar o resultado e o caixa
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
Móveis e Utensílios
10%
109 11
(24)
96 líquido (aplicado) gerado
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir
Computadores
20%
206 145
– (76)
275 Nas atividades operacionais
das estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira con(44)
Outros
10%
139 187
(33)
293 Ajustes de avaliação patrimonial
tínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
849 (2.982)
Imobilizações em andamento
2.999 2.738
–
– 5.737 Resultado de equivalência patrimonial
exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios
–
(2)
22.212 5.300 (560) (1.925) 25.027 Deságio com investimentos
futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes às
Valor residual do ativo permanente baixado
4.757
560
políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reco- Custo atribuído: A Empresa optou pela adoção do custo atribuído (deemed Depreciação e amortização
2.592
1.925
nhecidos nas demonstrações contábeis que podem, eventualmente, ser dis- cost) ajustando os saldos de abertura dos principais grupos do ativo imo- Lucro ajustado
18.291 19.832
bilizado
na
data
de
transição
em
01/01/2009
para
fins
de
comparação.
Os
tintos dos valores de realização, estão incluídas nas notas explicativas: Nota
Variações nos ativos e passivos
adoção
do
custo
atribuído
foram
estimados
por
valores
justos
utilizados
na
8 – Imobilizado; Nota 9 – Intangível. 3. Sumário das principais práticas
Contas a receber de clientes
(27.791) (16.511)
contábeis – As principais práticas contábeis adotadas foram as seguintes: especialistas externos, que emitiram os respectivos laudos de avaliação. Os Estoques
(2.357) (1.600)
a. Classificação contábil: Os direitos realizáveis e as obrigações exigí- efeitos decorrentes da adoção do custo atribuído em 01/01/2009 totaliza- Impostos a recuperar
3.634 (3.149)
veis após 12 meses da data do balanço são considerados como de longo ram R$ 10.884, e foram lançados em contrapartida da conta de Ajustes de Adiantamentos a fornecedores
(2.592)
–
prazo. b. Caixa e equivalentes de caixa: Estão representadas por depósi- avaliação patrimonial, no Patrimônio Líquido. Teste ao valor recuperável dos Outros créditos
32
(255)
tos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, avaliadas ao custo ativos imobilizados: O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável anali- Realizável a longo prazo
(103)
(56)
de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço sado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. Para Fornecedores
1.415
1.255
patrimonial, e não excedem o valor de mercado. c. Clientes: São registrados o exercício encerrado em 31/12/2019 e 2018 não houve a necessidade de Obrigações trabalhistas
378
503
pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e acrescidos constituição de provisão.
Obrigações tributárias
(5.295)
735
das variações monetárias, quando contratadas. Os títulos a receber são de 9. Intangível
2019
2018 Venda para entrega futura
3.584
–
curto prazo, e dessa forma não foram necessários ajustes a valor presente. KIMCOAT
30.359 30.359 Outras obrigações
337
(515)
d. Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição e NUTRIL
4.111 4.111 Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades
produção, que não supera o valor de mercado ou o seu valor de realização. EXION
2.873 2.873 operacionais
(10.467)
239
e. Demais ativos circulantes e não circulantes: São demonstrados aos KANT
2.873 2.873 Atividades de investimentos
valores de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimen- CUPRAZOL
839
839 Aquisição de Investimentos
(3.954) (10.346)
tos auferidos. f. Imobilizado e Intangível: Está demonstrado ao custo de SOLOGEL
433
433 Aquisição de Imobilizado
(8.337) (5.300)
aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam MARCAS E PATENTES
81
52 Aumento do intangível
(74)
(205)
em consideração a expectativa de vida útil-econômica dos bens. Melhorias SOFTWARES
701
662 Caixa líquido aplicado atividades de investimentos (12.365) (15.851)
nos bens existentes são capitalizados, enquanto custos de manutenção e Totais
42.270 42.202 Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
reparo são lançados no resultado. A Sociedade optou em contabilizar custos Custo atribuído: A Empresa optou pela adoção do custo atribuído (deemed Distribuição de lucros
(7.536) (6.382)
atribuídos ao imobilizado e intangível. g. Redução ao valor recuperável cost) ajustando os saldos de abertura de suas marcas na data de transição Contratos de mútuos
1.130
6
de ativos: O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anual- em 01/01/2009 para fins de comparação. Os valores justos utilizados na Obrigações por aquisição de participações
(1.763)
7.500
mente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, adoção do custo atribuído foram estimados por especialistas externos, que Empréstimos de curto prazo
28.970
5.977
sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor emitiram o respectivo laudo de avaliação. Os efeitos decorrentes da adoção Empréstimos de longo prazo
21.038
6.684
contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recupe- do custo atribuído em 01/01/2009 totalizaram R$ 41.479, e foram lançados Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de
rável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é em contrapartida da conta de Ajustes de avaliação patrimonial, no Patrimô- financiamentos
41.839 13.785
reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu nio Líquido.
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 19.007 (1.827)
valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor de
10. Fornecedores
2019 2018 Demonstração do aumento (redução) do caixa e
uso de um ativo. h. Empréstimos e Financiamentos: São atualizados pela Fornecedores nacionais
7.044 5.629 equivalentes de caixa
variação monetária, incorrida até a data do balanço, que juntamente com
No
fim
do
exercício
28.246
9.239
7.044 5.629
os encargos são apropriados em despesas financeiras, quando aplicável. i. Totais
9.239 11.066
2019
2018 No início do exercício
Demais passivos circulantes e não circulantes: São demonstrados pelos 11. Empréstimos e Financiamentos
85.944 36.231 Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 19.007 (1.827)
valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos respec- Capital de giro
1.055
755 17. Despesas administrativas
2019
2018
tivos encargos e variações monetárias. Não houve contabilização de ajuste Finame
59
276 Despesas com pessoal
(4.441) (4.009)
a valor presente, em razão do curto prazo de liquidação dos títulos a pagar. Duplicatas descontadas
284
72 Assessoria administrativa
(214)
(30)
j. Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e a con- Outros
87.342 37.334 Assessoria financeira
(103)
(86)
tribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas Total
53.830 24.860 Assessoria jurídica
(330)
(184)
de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente Circulante
33.512 12.474 Assessoria em TI
(205)
(245)
de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para con- Não circulante
(244)
(232)
tribuição social, sobre o lucro real. k. Apuração do Resultado: As receitas Os empréstimos e financiamentos referem-se a operações de capital de Assistência contábil
e
veículos.
giro,
contas
garantidas
e
financiamentos
de
máquinas
Telefonia
e
comunicação
(244)
(273)
e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As receitas e
(251)
(239)
2019
2018 Portaria e segurança
despesas financeiras são representadas principalmente por rendimentos 12. Obrigações trabalhistas
(284)
(82)
734
692 Promoções e eventos
sobre aplicações financeiras e juros sobre empréstimo, que são registrados Salários a pagar
(94)
(85)
536
494 Viagens e estadias
contabilmente em regime de competência. l. Estimativas: A preparação das INSS a recolher
(872)
(624)
178
165 Outros
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no FGTS a recolher
(7.282) (6.089)
2.573
2.305
Brasil requer que a Administração da Sociedade, com base nas melhores Provisão de férias e encargos sociais
80
67 18. Despesas comerciais
2019
2018
estimativas possíveis, registre nos livros contábeis certas transações que Outros
4.101
3.723 Despesas com pessoal
(20.579) (17.874)
afetam os ativos e passivos, receitas e despesas do exercício. Os resulta- Totais
(4.353) (3.596)
2019
2018 Comissões sobre vendas
dos dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em 13. Obrigações tributárias
Pesquisa e desenvolvimento
(788) (1.180)
Circulante
períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas registradas.
(3.830) (2.770)
500
437 Viagens e estadias
4. Caixa e equivalentes de caixa
2019 2018 IRRF a recolher
(1.094) (1.458)
3.153
4.903 Fretes e carretos
Caixa
9
15 IRPJ a recolher
(1.521) (1.163)
1.162
1.846 Promoções e eventos
Bancos conta movimento
4.185 2.133 CSLL a recolher
Locação
de
veículos
(1.404)
(1.312)
Parcelamento
de
ICMS
249
573
Aplicações financeiras
24.052 7.091
(903)
(741)
851
1.123 Outros
28.246 9.239 Parcelamentos Lei 11.941
(34.472) (30.094)
190
293
As aplicações financeiras de liquidez imediata estão sujeitas a um insigni- Parcelamentos Lei 12.996
243
243 19. Resultado financeiro
2019
2018
ficante risco de mudança de valor e apropriado os rendimentos até a data Parcelamento PERT – débitos previdenciários
Parcelamento PERT – demais débitos
252
273 Receitas financeiras
em 31 de dezembro.
Parcelamentos
ordinários
de
INSS
299
272
Rendimentos
sobre
aplicações
financeiras
240
191
5. Contas a receber
2019
2018
308
291 Descontos obtidos sobre parcelamentos
782
Clientes
106.166 78.375 Parcelamentos ordinários de IRPJ
142
141 Juros ativos
298
785
(-) provisão para devedores duvidosos
(2.960) (2.960) Parcelamentos ordinários de CSLL
154
(13) Variações cambiais ativas
317
707
Totais
103.206 75.415 Outros
Totais
7.503
10.382
Receita
s/
investimento
–
ações
51
107
A provisão para devedores duvidosos está constituída com base no parecer
Outras receitas
45
52
do departamento jurídico, sendo considerada suficiente para cobrir even- Não circulante
Parcelamento de ICMS
524
1.148
951
2.624
tuais perdas.
2.874
3.607 Despesas financeiras
6. Estoques
2019 2018 Parcelamentos Lei 11.941
2.194
2.262 Encargos sobre parcelamentos de impostos
(92) (1.350)
Matéria prima
4.508 2.161 Parcelamentos Lei 12.996
2019
2018
Juros
sobre
contratos
de
mútuo
(141)
(102)
Embalagem
680
426
521
847 Juros sobre desconto de duplicatas
(115)
(148)
Estoques especiais
740
292 Parcelamentos ordinários de INSS
249
557
2019
2018
Produtos acabados
1.604 2.218 Parcelamentos ordinários de IRPJ
130
271 Juros passivos
(7.994) (4.330)
Produtos em processo
64
300 Parcelamentos ordinários de CSLL
2.340
2.449 Despesas bancárias
(2.080)
(216)
Outros
928
770 Parcelamento PERT – débitos previdenciários
2.422
2.538 Descontos concedidos
(1.034)
(272)
Totais
8.524 6.167 Parcelamento PERT – demais débitos
38
29 Multas de mora
(44)
(58)
Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição e produção, que Outros
Totais
11.292 13.708 Variações monetárias passivas
(502) (1.578)
não supera o valor de mercado ou o seu valor de realização.
(77)
(9)
14. Contratos de mútuos – Referem-se a valores obtidos junto a sócios e Variações cambiais passivas
7. Investimentos – Participações em coligada e controlada
(194)
(48)
Embrafós Bionat
Total investidores, com pagamento de encargos a valores de mercado. 15. Patri- Outros
(12.273) (8.111)
mônio Líquido a) Capital social O capital social em 31/12/2019 e 2018 é
Dados das investidas
de R$ 1.500, dividido em 1.500.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 20. Instrumentos financeiros – O valor contábil dos instrumentos financeiCapital social
20.000
200
cada, totalmente integralizados em moeda corrente nacional. b) Reserva ros ativos e passivos equivale, aproximadamente, ao seu valor de mercado.
Adiantamento futuro aumento de capital
3.968
Prejuízos acumulados
(2.325) (2.419)
– de lucros O saldo de lucros apurados no exercício, foi mantido em conta A Empresa não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilPatrimônio líquido
17.675
1.749
– de reserva de lucros para decisão futura da administração com relação a mente em 31/12/2019. 21. Gerenciamento de riscos – As operações da
Lucro líquido do exercício
2.579 (2.204)
– sua destinação. c) Ajustes de avaliação patrimonial Estão representados empresa estão sujeitas, direta e indiretamente, a diversos riscos de mercado
Participações possuídas
pelas contrapartidas dos valores de custo atribuído registrados no ativo imo- e de sua operação, como o risco de variação de taxa de juros, o risco de créQuotas possuídas
10.000.000 194.000
– bilizado, conforme nota nº 8, e valor econômico do intangível conforme nota dito e o risco de sinistros, através da contratação de vários tipos de seguros,
Participação
50,00% 97,00%
– nº 9. Os valores realizados no exercício por depreciação e baixas do imobi- tais como contra Incêndio, de Vida, Fiança, etc. O gerenciamento dos riscos
Movimentação no exercício
lizado foram baixados em contrapartida a conta de lucros acumulados. Não é feito pela Administração no sentido de minimizá-los ao máximo. 22. CoberSaldos em 31/12/2017
–
–
– ocorreram baixas do valor econômico do intangível registrado.
tura de seguros – A Sociedade adota a política de contratar cobertura de
Aquisição de participação
10.000
194 10.194 16. Receita líquida
2019
2018 seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados sufiAjustes de exercícios anteriores
(5.645)
– (5.645) Receita bruta
120.878 110.521 cientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atiEquivalência patrimonial
3.191
(209)
2.982 Impostos sobre as vendas
(4.734) (4.481) vidade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem
Ganhos com investimentos
2
–
2 Vendas canceladas
(11.247) (8.636) parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis, consequenOutras obrigações
–
15
15 Receita líquida
104.897 97.404 temente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.
Saldos em 31/12/2018
7.548
–
7.548
Adiant. futuro aumento de capital
–
3.968
3.968
Renato Bassan Peixoto – Diretor ADM/Financeiro
Ricardo Chichinelli – Controller CRC 1SP 218.360/O-4
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Quotistas e Administradores da
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de luio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. •. Obtemos
Indústria Química Kimberlit Ltda. – Olímpia-SP
a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plaOpinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Indústria Química relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contá- nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
Kimberlit Ltda. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial bil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administra- não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado ção pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha internos da Sociedade. •. Avaliamos a adequação das políticas contábeis
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulo exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsa- gações feitas pela administração. •. Concluímos sobre a adequação do uso,
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstra- bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra- base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Indústria Quí- ções contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
mica Kimberlit Ltda. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató- concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrafoi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi- de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo ções contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidêndescritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi- condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em conà Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva tinuidade operacional. •. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emi- razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, e cumprimos com as referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce- eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda- mos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
mentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da gover- da auditoria. Além disso: •. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constanança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifipela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria aproSão Paulo, 07 de fevereiro de 2020.
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração priada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção Nova Master Auditores
Haroldo Campello Pasin
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente- de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de Independentes
Sócio-contador
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, con- CRC nº 2SP 024.315/O-6
CRC/SP nº 1SP 155.773/O-2

Grupo SBF S.A.
CNPJ/ME n° 13.217.485/0001-11 - NIRE 35.300.390.458
Companhia aberta
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas da GRUPO SBF S.A. (“Companhia” ou “Centauro”) a se reunirem em AGO/E, que se realizará no dia
30/04/2020, às 09h, na sede social, localizada na Rua Hugo D’Antola, n° 200, Bloco A, Lapa, em SP/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: em sede de AGO: (i) a tomada das contas dos administradores, bem como examinar e discutir as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019; e,
em sede de AGE: (iii) a retificação do montante global da remuneração da Administração da Companhia para o biênio de 2019/2020,
aprovada em assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 15/02/2019. Informações Gerais: 1. Poderão participar da AGOE
os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, (i) pessoalmente; (ii) por seus representantes legais ou procuradores, desde
que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações
escriturais da Companhia ou em custódia fungível, conforme dispõe o artigo 126 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”); ou (iii) via boletim de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia, de
acordo com o previsto na Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”). 2. Os acionistas deverão
apresentar-se com antecedência ao horário de início indicado neste Edital, portando comprovante atualizado da titularidade das ações
de emissão da Companhia, expedidos por instituição financeira prestadora dos serviços de ações escriturais e/ou agente de custódia e,
conforme o caso: (i) Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (ii) Pessoas Jurídicas: cópia do último estatuto ou contrato
social consolidado devidamente registrado no órgão competente e da documentação societária outorgando poderes de representação
(ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o caso); (iii) Fundos de Investimento: cópia do último regulamento consolidado
do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação
(ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o caso). Todos os acionistas, seus representantes legais ou procuradores deverão
comparecer à AGOE munidos dos documentos com foto e validade no território nacional que comprovem sua identidade e/ou
condição. Solicita-se que os acionistas apresentem os documentos referidos acima com antecedência de 48 horas antes da data da AGOE
para melhor organização dos trabalhos da AGOE. 3. Nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, encontram-se à
disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação com investidores da Companhia (www.ri.centauro.com.br),
no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), os seguintes
documentos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/19: (i) relatório da administração; (ii) cópia das demonstrações financeiras;
(iii) parecer dos auditores independentes da Companhia; e (iv) demais informações e documentos pertinentes às matérias a serem
examinadas e deliberadas na AGOE, incluindo este Edital, a Proposta da Administração e aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481, de
17/12/09, conforme alterada. Os acionistas interessados em sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar a área de
Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone (11) 2588-5000 ou via e-mail: ri@centauro.com.br. Sebastião Vicente
Bomfim Filho - Presidente do Conselho de Administração.

Crivella pede
liberação de FGTS
para trabalhadores no
Rio de Janeiro
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella disse que encaminhou na
sexta-feira (27) um ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes,
com o pedido de liberação, no valor de R$ 90 milhões, do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de motoristas de ônibus,
taxistas, ambulantes e artistas de rua cadastrados na prefeitura.
Segundo Crivella, o assunto seria discutido nesta sexta-feira,
no Rio, em reunião com o ministro, mas ele foi informado que
Guedes está de quarentena. Por isso, encaminhou o pedido por
meio de ofício.
O prefeito acrescentou que seriam beneficiados pela medida
os trabalhadores com carteira assinada. Para aqueles que não
têm o documento, a administração municipal está preparando a
distribuição de cestas básicas a fim de amenizar a crise financeira
provocada pelo coronavírus.
No caso dos rodoviários, as empresas de ônibus ameaçaram
paralisar os serviços por causa da falta de recursos causada pela
crise que o setor vem enfrentando, agravada pela queda no movimento de passageiros, após o isolamento social adotado na cidade e no estado.
“As categorias que têm carteira assinada e saldo no Fundo
de Garantia, pedimos ao presidente da República, que autorize
que eles resgatem o FGTS. Aquelas categorias que não têm,
estamos ajudando com cestas básicas”, afirmou, em entrevista,
no Riocentro, zona oeste do Rio.
Hospitais
Crivella informou ainda que o Hospital Municipal Ronaldo
Gazolla, em Acari, zona norte do Rio, está sendo organizado para
uso exclusivo de atendimento aos pacientes infectados com
coronavírus.
Haverá um hospital de campanha, que está sendo montado
no Pavilhão 3 do Riocentro. A previsão é de que as obras de
adaptação estejam concluídas em até 20 dias. Lá, serão instalados 500 leitos, mas se houver necessidade, a prefeitura admitiu
que pode ter um aumento no número de leitos.
Sobre flexibilizações nas atividades suspensas estão levando em conta aspectos políticos ou sanitários, o prefeito afirmou
que as decisões são tomadas depois de após ouvir a comunidade
científica do município.
“Nossos médicos, professores de universidade, nossa secretária de saúde [Beatriz Busch], nossos infectologistas. Temos
tomado decisões sempre no gabinete de segurança, sempre juntos”, disse.
De acordo com o prefeito, as medidas adotadas a nível municipal têm dado resultado. Pelo número de infectados previstos
para este sábado, (28), e com base na série histórica que começou
no dia 27 do mês passado, poderiam ocorrer 2 mil casos. Mas
pelos dados atuais, segundo ele, os casos não chegarão a 1 mil
registros.
Diante dos números, o prefeito não descartou a possibilidade
de novas flexibilizações nos próximos dias. “Acredito que daqui
a 15 dias a gente comece a flexibilizar esse afastamento social,
mas isso vai depender das curvas e dos números que estamos
acompanhando dia a dia”, indicou, acrescentando que no momento não há decisões de novas aberturas de atividades.
A partir de hoje, quando divulgar os boletins, a prefeitura do
Rio vai incluir o indicador de pessoas internadas na rede municipal com síndromes respiratórias agudas e que tiveram alta, mas
vai deixar de divulgar os números de casos suspeitos.
A secretária Beatriz Busch afirmou que a partir do término da
fase em que a contaminação se dava especificamente por pessoas que voltavam de viagens ao exterior não tem porquê manter a
divulgação de casos suspeitos de novo coronavírus.
“Abandonamos a restrição de casos suspeitos e passamos a
tratar todos os casos gripais como prováveis. Temos um levantamento recebido da secretaria estadual desde o dia 16 de março da
notificação desses casos e passamos a adotar este número, que
ontem estava em 4 mil 471 casos prováveis. São todas as pessoas
que apresentaram quadros gripais desde o dia 16 de março”, afirmou a secretária.
A partir desta sexta-feira, a prefeitura passa a divulgar os
casos prováveis, os confirmados, os internados e os que estão
em unidades de tratamento intensivo (UTIs), além das pessoas
internadas na rede municipal com síndromes respiratórias agudas e que tiveram alta.
Reabertura
Hoje, em decorrência do decreto do prefeito publicado no
Diário Oficial do município, voltaram a funcionar mercearias, lojas de conveniências nos postos de combustível, desde que sem
o consumo no local; as de material de construção, açougues,
aviários e peixarias, depósitos, distribuidoras e transportadoras,
vedada a comercialização de bebidas alcoólicas em condições de
consumo imediato; comércio de insumos agrícolas e de medicamentos veterinários, alimentos e produtos de uso animal e os
estabelecimentos comércio de gás liquefeito de petróleo (GLP).
Igrejas
Crivella disse que a prefeitura pediu a padres e pastores para
que evitem aglomerações em templos religiosos e igrejas. “Hoje o
que ocorre nas igrejas abertas é as pessoas irem até o altar, fazerem uma oração, se ajoelharem, pedirem por nós e pela cidade. Se
houver algum culto, as pessoas procuram sentar separadas umas
das outras, É assim que as igrejas têm se comportado”, afirmou,
sem indicar a recomendação de que mantenham esses locais fechados. (Agencia Brasil)

São Paulo, 28, 29 e 30 de março de 2020

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: I - Cenário econômico: O ano de 2019 iniciou com
expectativas otimistas em relação ao crescimento do produto interno bruto (PIB), com projeções em torno
de 2,5% ao ano, fundadas sobretudo na proposta de reformas estruturais do novo governo e uma política
econômica liberal voltada à modernização e à melhoria da eficiência do setor produtivo. A reforma da
Previdência, a mais importante de todas, foi aprovada no início do 2º semestre apesar da forte resistência
das classes privilegiadas. As novas regras preveem economia de gastos públicos em torno de R$800 bilhões
nos próximos 10 anos indicando o início de um processo de reequilíbrio das contas do setor público.
Outras reformas, igualmente importantes como a tributária e a administrativa, não tiveram avanço esperado
e foram postergadas para 2020. Neste cenário, o PIB terminou o ano aquém do projetado, pouco acima de
1% ao ano, praticamente repetindo o mesmo desempenho do ano anterior. Os investimentos estrangeiros,
aguardados para este ano no rastro das reformas, não vieram, optando por permanecer em países com
melhor fundamento econômico. Para atrair estes investimentos é fundamental que as reformas avancem e
sejam aprovadas em 2020. As privatizações devem ser retomadas no ano que vem atraindo não somente o
capital local, mas sobretudo o externo, induzindo, deste modo, a um crescimento mais consistente da
atividade econômica. Apesar das dificuldades, a economia brasileira continuou crescendo gradualmente e
no 2º semestre o PIB mostrou uma leve aceleração fundada no consumo das famílias. Inflação baixa e expectativas inflacionárias ancoradas permitiram quedas graduais nas taxas de juros com reflexo na expansão
de consumo via crédito e no barateamento do capital de giro das empresas. O mercado financeiro viu estes
números com otimismo e já prevê crescimento da ordem 2,3% para 2020. Outros dados, porém, não
mostraram desempenho tão bom no período. O crescimento industrial, por exemplo, dependeu da exploração mineral e do desempenho da construção civil. A indústria de transformação, a mais importante na
caracterização de uma economia emergente, recuou em relação a 2018. As fábricas ainda operam com
excesso de capacidade ociosa, da ordem de 25% a 30%, de acordo com os dados de órgãos representativos do setor. A perda de dinamismo do setor se deve em parte à recessão na Argentina, importante mercado para manufaturados brasileiros, e que com a crise tem importado menos nos últimos anos. Com a
guerra comercial entre China e EUA e os problemas que as economias latino-americanas estão passando,
o crescimento do Brasil vai depender quase que exclusivamente do mercado interno. A taxa de investimentos cresceu 3% em 12 meses, mas o total investido ficou em 16,3% do PIB. Foi a mesma taxa de um ano
antes, muito inferior à necessária – cerca de 25% - à ampliação e à modernização do potencial produtivo.
Com um maior crescimento do PIB projetado para 2020 e com reaquecimento de setores que utilizam intensivamente a mão de obra como os setores de construção civil, comércio e serviços, o nível de emprego
e renda aumentarão com impacto positivo no consumo e consequente efeito virtuoso na dinâmica da
economia. A balança comercial fechou 2019 com superávit de US$46,6 bilhões retrocedendo 20% em
relação a 2018. No ano, as exportações somaram US$223,9 bilhões, registrando queda de 6,4% na comparação com 2018, e as importações alcançaram US$177,3 bilhões, com recuo de 2,1%. Além da desaceleração no fluxo global de comércio que afetou o desempenho do setor externo brasileiro, a Argentina
enfrentou em 2019 seu segundo ano de recessão e com isso diminuiu suas compras no Brasil em 35,6%.
Mercadorias industrializadas como carros e autopeças estão as que registraram as maiores quedas nos
embarques, com recuo de 11,1% em relação ao ano anterior. A exportação de manufaturados tem reduzido
continuamente sua participação no total exportado, em parte como reflexo da falta de competitividade dos
produtos fabricados no País. Esse recuo tem sido compensando em boa parte pelo aumento de commodities que alcançou o patamar de 52,7%, um recorde em termos de participação no total de exportações
brasileiras. Para 2020, prevê-se um aumento na pauta de importações em resposta à retomada da atividade econômica, que embora ainda lenta, tende a se consolidar e, sobretudo, se acelerar nos próximos meses,
o que deve resultar no recuo do superávit da Balança Comercial uma vez que as exportações devem evoluir
mais lentamente. Para aumentar as exportações são necessários investimentos a nível micro na indústria
que possam melhorar a competividade dos produtos fabricados internamente, além de políticas de incentivo à abertura de novos mercados para as exportações brasileiras. O déficit em contas-correntes atingiu
US$50,7 bilhões em 2019, o equivalente a 2,8% do PIB. Este déficit foi amplamente compensado pela
entrada de investimentos diretos estrangeiros de US$78,6 bilhões, o que demonstra que as contas externas
do País continuam sólidas. As reservas cambiais se mantiveram em nível confortável em torno de US$356,9
bilhões. A inflação em 2019 teve alta de 4,31%, superior à taxa apurada em 2018 de 3,75%. O índice ficou
ligeiramente acima do centro da meta de inflação fixada pelo Banco Central (BC), de 4,25% para 2019. A
alta de preços se mostrou mais intensa no 2º semestre culminando com índice de 1,15% em dezembro de
2019. Neste período, a aceleração da inflação foi influenciada pelo encarecimento das carnes e dos combustíveis. No 2º semestre teve um aumento expressivo na exportação de proteína animal para países onde
ocorreram sérios problemas de abastecimento. Isto resultou, como reflexo, numa redução significativa na
oferta deste produto no mercado interno, e, consequentemente, uma escalada mais sensível nos preços
destes produtos. A instabilidade geopolítica afetou também o preço do petróleo e seus derivados, adicionando maior pressão sobre os preços. Outro fator de alta nos preços foi o reajuste de preços administrados
especificamente os relacionados aos de energia elétrica. A lenta recuperação da economia e do emprego
projeta ainda um cenário onde as expectativas inflacionárias são fortemente ancoradas evitando o surgimento de pressão inflacionária nos curto e médio prazos. Neste cenário de inflação baixa, as taxas de juros
devem permanecer baixas por um bom período, estimulando, portanto, o crescimento econômico em bases
sustentáveis. A indústria retrocedeu 1,1% em 2019 interrompendo dois anos consecutivos de crescimento.
A expectativa inicial era de que a queda nas taxas de juros e retomada gradual da economia, liderada pelo
setor privado, pudesse estimular a reativação da indústria no Brasil. Entretanto, o setor ainda não mostrou
tração necessária para retomar os níveis de atividade dos anos anteriores. A despeito da reação positiva do
consumo interno, a indústria brasileira foi afetada, de um lado, pela recessão econômica da Argentina,
importante mercado para manufaturados brasileiros, e, por outro, pela desaceleração da economia mundial
com reflexo negativo na pauta de exportações brasileiras. Porém, com os indícios de uma moderada retomada presentes no 2º semestre de 2019, já se vislumbra um futuro promissor para a indústria brasileira,
com a evolução da atividade industrial em 2020 próxima do crescimento projetado do PIB. O governo deve
continuar com as políticas microeconômicas voltadas à reativação da indústria com medidas para aumentar a produtividade do setor tais como incentivo ao desenvolvimento tecnológico, simplificação tributária,
descentralização burocrática e melhorias na infraestrutura. São medidas que a médio e longo prazos melhoram o desempenho do setor industrial com produtos de qualidade voltadas para o consumo interno e
exportações. Em paralelo, os investimentos em máquinas e equipamentos devem se intensificar nos próximos anos em função de expectativas mais otimistas em relação ao crescimento econômico, o que amplia,
consequentemente, o potencial de crescimento da indústria. Até recentemente, os investimentos na indústria se referiam basicamente à reposição e substituição de bens de capital desgastados ou muito desatualizados. Porém, é necessária que a confiança do empresariado continue crescendo suportada pelas reformas
estruturais programadas para 2020 e sinais promissores de recuperação da economia. II - Estratégia de
negócios: A estratégia de negócios do Banco da China Brasil (BOC) é focada na eficiência operacional
buscando maximizar rentabilidade por meio de um portfólio composto de projetos com altas taxas de retorno ajustadas ao risco. Nesta estratégia, a prioridade continua sendo a de crescer em operações junto a
empresas chinesas sediadas no Brasil e com empresas locais fortemente engajadas no fluxo de comércio
entre os dois países. Num cenário de expansão do PIB, o BOC espera aumentar a carteira de crédito com
empresas de grande porte. Desde o início, a estratégia do BOC foi centrada em operações de trade finance
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entre Brasil e China. O BOC mantém bons relacionamentos com as subsidiárias chinesas e suas respectivas matrizes na China, o que facilita negócios com boa combinação risco-retorno. As subsidiárias chinesas
operam há pouco tempo no Brasil e não têm histórico de crédito, portanto os limites são concedidos fundados nos corporate ou banking guarantee emitidos pelo controlador ou bancos no exterior. Nos anos recentes, o BOC estruturou produtos de maior complexidade para atender a demanda de clientes. Além dos
produtos de crédito tais como CCB (Cédula de Crédito Bancário), Conta Garantida, ACC (Adiantamento
sobre Contrato de Câmbio), NCE (Nota de Crédito de Exportação), Empréstimo Pessoal, e Fianças Bancárias, alguns derivativos tais como NDF e swap de moeda e índices são negociados com os clientes do BOC.
A instituição planeja estruturar outros produtos de complexidade maior avaliando a demanda e os meios
necessários para uma gestão eficiente dos riscos envolvidos. Com a retomada da atividade econômica, o
BOC estima que existem boas oportunidades para aumentar a carteira de crédito da instituição. É previsto
crescimento da carteira de crédito no próximo triênio (2020, 2021 e 2022) com uma combinação retorno e
risco que permita geração de valor aos acionistas. Em 2019, o Banco alcançou um lucro muito acima do
projetado devido à geração de receitas advindas do exterior e ausência de inadimplências. Para 2020,
prevê-se, além do recebimento de comissão pela originação e estruturação da operação de crédito para
coligadas do grupo, uma maior receita de operações de crédito devido ao crescimento das carteiras. A
gestão de risco de crédito continua forte para mitigar os riscos de inadimplência. Com isso, espera-se um
resultado positivo em 2020. Para evitar o risco de variação cambial, será mantida, em 2020, a estratégia de
manter os ativos indexados ao câmbio (ACC) em volumes equivalentes aos saldos da captação externa em
moeda estrangeira. As empresas chinesas continuam investindo no Brasil em projetos de mineração,
agronegócio e energia. Estes setores são estratégicos para a China dentro da estratégia em curso de desenvolvimento econômico. Em 2019, as empresas chinesas tiveram participação relevante nos leilões de
distribuição de energia e nas aquisições de participação societária em empresas de porte no setor energético. Em 2020, o capital chinês deverá participar ativamente nos leilões de concessão e aquisição de empresas nos setores de infraestrutura e energia. Estes setores apresentam excelentes oportunidades de negócios e o BOC está posicionado para atuar ativamente nas operações de câmbio pronto e financiamento
de capital de giro. Para as empresas chinesas, os retornos destes projetos são atrativos no longo prazo e
está em linha com a política de diversificação de investimentos no exterior. Orçamento: Orçado x Realizado: Referente 2º Semestre de 2019. A tabela seguinte mostra o desempenho do Banco da China
Brasil S.A. (BOC) no 2º semestre de 2019 em relação aos números orçados no Plano Estratégico para o
respectivo período. Para fins de análise, procurou-se destacar itens de maior relevância no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo de Resultados.
Realizado
Orçado
R$mil
31/12/2019 31/12/2019
% (R/O)
Ativo
Disponibilidades
10.601
15.292
69,32
Aplicações interfinanceiras de liquidez
268.317
354.304
75,73
TVM e instrumentos financeiros derivativos
689.975
311.357
221,60
Relações interfinanceiras/interdependências
1.548
1.288
120,19
Operações de crédito
196.568
264.557
74,30
Outros créditos
400.098
343.261
116,56
Outros valores e bens
159
17
935,29
Imobilizado de uso
3.098
3.412
90,80
Total do ativo
1.570.364 1.293.488
121,41
Passivo
Depósitos
895.845
720.753
124,29
Obrigação por emissão de letras créditos do agronegócio
45.955
27.999
164,13
Relações interfinanceiras/interdependências
16.459
15.205
108,25
Obrigações por empréstimos e repasses
343.340
207.579
165,40
Outras obrigações
142.696
199.310
71,60
Resultados de exercícios futuros
307
609
50,41
Patrimônio líquido
121.027
119.994
100,86
Resultado
4.735
2.039
232,22
Receitas operacionais
251.537
186.473
134,89
Despesas operacionais
(246.832)
(184.494)
133,79
Resultado não operacional
30
60
50,00
Total do passivo
1.570.364 1.293.488
121,41
Realizado
Orçado
2º semes- 2º semestre Realizado x
Demonstrativo do resultado (P&L) realizado
tre 2019
2019 Orçado (%)
Receita da intermediação financeira
250.937
185.573
135,22
Operações de crédito
16.310
18.184
89,69
Aplicações interfinanceiras de liquidez
10.095
12.269
82,28
Resultado de títulos e valores mobiliários
20.701
11.830
174,99
Resultado de câmbio
203.831
143.290
142,25
Despesas da intermediação financeira
(217.793) (162.168)
134,30
Captações no mercado
(24.145)
(20.063)
120,35
Captações no interbancário
(29)
Provisões para créditos de liquidação duvidosa
1.351
(1.200)
(112,58)
Obrigações por empréstimos e repasses
4.517
6.095
74,11
Resultado de câmbio
(199.487)
(147.000)
135,71
Resultado da intermediação financeira
33.144
23.405
141,61
Outras receitas/despesas operacionais
(24.493)
(19.757)
123,97
Receita de prestação de serviços
121
300
40,33
Outras receitas operacionais
479
600
79,83
Despesas de pessoal
(10.126)
(11.940)
84,81
Outras despesas administrativas
(11.040)
(5.542)
199,21
Despesas tributárias
(3.592)
(3.175)
113,13
Outras despesas operacionais
(335)
Resultado operacional
8.651
3.648
237,14
Resultado não operacional
30
60
50,00
Resultado antes da tributação sobre o lucro
8.681
3.708
234,12
Imposto de renda e contribuição social
(2.646)
(1.669)
158,54
PLR
(1.300)
Lucro líquido do período
4.735
2.039
232,22
1. Ativo: O total do Ativo do Banco da China Brasil S.A. (BOC) fechou em R$1.570 milhões no 2º semestre de 2019 com recuo de 28% em relação ao semestre anterior devido à forte queda de R$763 milhões na
carteira de câmbio no 2º semestre. Em termos de orçamento, o total do Ativo correspondeu a 121% da meta
de R$1.293 milhões. As Operações de Crédito retrocederam 15% no semestre com saldo de R$197 milhões

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 - (Em milhares de reais)
ATIVO
Circulante
Disponibilidade
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Aplicações em operações compromissadas
Aplicações em moedas estrangeiras
Títulos e valores mobiliários
Carteira própria
Vinculados a prestação de garantias
Ações de companhias abertas
Relações interfinanceiras
Créditos vinculados
Operações de créditos
Setor privado
( - ) Provisão para créditos e liquidação duvidosa
Outros créditos
Carteira de câmbio
Diversos
( - ) Provisão para outros créditos
Outros valores e bens
Despesas antecipadas
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários
Carteira própria
Operações de créditos
Setor privado
( - ) Provisão para créditos e liquidação duvidosa
Outros créditos
Diversos
Permanente
Investimento
Outros investimentos
Imobilizado de uso
Instalações, móveis e equipamentos de uso
Outras imobilizações de uso
( - ) Depreciações acumuladas
Total do ativo

Nota

Nota

4
5
4a

2019
2018
PASSIVO
1.232.834 1.643.854
Circulante
10.601
13.902
Depósitos
268.316
391.571
Depósitos à vista
205.819
384.513
Depósitos a prazo
62.497
7.058
Depósitos em moedas estrangeiras
6
497.680
1.392
Obrigações por emissão de letras crédito
486.457
do agronegócio
11.028
1.035
Letras de crédito do agronegócio
195
357
Relações interdependências
13
1.548
1.171
Recursos em trânsito de terceiros
1.548
1.171
Obrigações por empréstimos e repasses
7
55.944
58.809
Empréstimos no exterior
56.009
59.666
Outras obrigações
(65)
(857)
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados
398.586 1.176.994
Carteira de câmbio
8
401.672
1.184.401
Sociais e estatutárias
9a
6.008
3.894
Fiscais e previdenciárias
(9.094)
(11.301)
Dívidas subordinadas elegíveis a capital
159
15
Diversas
159
15
Exigível a longo prazo
334.432
634.076
Depósitos
6
192.296
511.169
Depósitos a prazo
192.296
511.169
Obrigações por emissão de letras crédito
7
140.624
122.732
do agronegócio
141.976
123.990
Letras de crédito do agronegócio
(1.352)
(1.258) Outras obrigações
8
1.512
175
Dívidas subordinadas elegíveis a capital
9b
1.512
175
Diversas
10
3.097
3.101
Resultados de exercícios futuros
9
9
Rendas antecipadas
9
9
Patrimônio líquido
3.088
3.092
Capital
4.707
4.445
De domiciliados no exterior
2.001
1.679
Ajuste de avaliação patrimonial
(3.620)
(3.032)
Prejuízos acumulados
1.570.363 2.281.031
Total do passivo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

11

12
14
15

8
16a
16b
16c
16d
11
12
16c
16d
17
18
18e

2019
1.314.348
895.845
62.417
832.675
753

2018
1.495.032
388.237
70.262
317.513
462

38.787
38.787
16.459
16.459
163.024
163.024
200.233
844
180.316
933
9.230
2.375
6.535
129.946
1
1

13.437
13.437
13.823
13.823
134.493
134.493
945.042
30
931.097
553
7.008
2.496
3.858
666.573
538.238
538.238

7.168
7.168
122.777
120.903
1.874
307
307
125.762

10.546
10.546
117.789
116.226
1.563
555
555
118.871

242.225
242.225
6.543
7.043
(123.006)
(130.397)
1.570.363 2.281.031

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 - (Em milhares de reais, exceto quando de outra forma apresentado)
1. Contexto operacional: O Banco da China Brasil S.A. (‘’Banco’’) é uma subsidiária integral do Bank of
China Limited, com sede em São Paulo – SP; na forma de sociedade anônima de capital fechado, cujo processo de constituição obteve manifestação favorável da Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil (BACEN)
em 10 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 20 de fevereiro de 2009. O Banco está
autorizado a operar como banco múltiplo, com a carteira comercial e de investimentos e autorização para realizar operações no mercado de câmbio, de acordo com as disposições legais e normas do BACEN. Atualmente, as operações do Banco são voltadas para adiantamentos sobre contratos de câmbio, empréstimos de
capital de giro e crédito pessoal. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas a partir das diretrizes emanadas da Lei das Sociedades por Ações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), BACEN e do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando aplicável. A apresentação dessas demonstrações financeiras está em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(COSIF). O CMN, através da Resolução nº 4.144 de 27 de setembro de 2012, aprovou o Pronunciamento
Conceitual Básico (R1) que dispõe sobre a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, o CPC emitiu diversos pronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil internacional,
porém a maioria não foi homologada pelo BACEN. Desta forma, o Banco, na elaboração das demonstrações
financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos já homologados pelo BACEN: a. CPC 01 – Redução ao
valor recuperável de ativos - homologado pela Resolução CMN nº 3.566/08; b. CPC 02 (R2) – Efeito das
mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis – homologado pela Resolução CMN
nº 4.524/16; c. CPC 03 - Demonstrações do fluxo de caixa - homologado pela Resolução CMN nº 3.604/08;
d. CPC 04 (R1) – Ativo Intangível – homologado pela Resolução CMN nº 4.534/16; e. CPC 05 – Divulgação
de partes relacionadas – homologado pela Resolução CMN nº 3.750/09; f. CPC 10 (R1) – Pagamento baseado em ações – homologado pela Resolução CMN nº 3.989/11; g. CPC 23 – Políticas contábeis, mudança
de estimativa e retificação de erro – homologado pela Resolução CMN nº 4.007/11; h. CPC 24 – Evento
Subsequente – homologado pela Resolução CMN nº 3.973/11; i. CPC 25 – Provisões, passivos contingentes
e ativos contingentes homologados pela Resolução CMN nº 3.823/09; j. CPC 27 – Ativo Imobilizado pela
Resolução CMN nº 4.535/16; k. CPC 33 (R1) – Benefícios a empregados – homologado pela Resolução CMN
nº 4.424/15; e l. CPC 46 – Mensuração do Valor Justo – homologado pela Resolução 4.748/19. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas para contabilização e determinação dos valores ativos e passivos. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e
passivos, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. A Administração revisa as estimativas e as premissas periodicamente com o intuito de verificar sua aderência. A autorização para a emissão
das demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria em 25 de março de 2020. 3. Resumo das principais
práticas contábeis: a) Apuração do resultado: As receitas e despesas são registradas de acordo com o
regime de competência. As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas
e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e
passivos. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas a títulos descontados ou relacionados a
operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear. As operações com taxas pós-fixadas
ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço. b) Caixa e equivalente de caixa:
São representados por dinheiro em caixa e depósitos em instituições financeiras, incluídos na rubrica de
Disponibilidades, bem como Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Títulos e Valores Mobiliários, classificados na carteira livre, que possuem conversibilidade imediata em caixa e estão sujeitos a um insignificante
risco de mudança de valor de mercado, bem como possuem prazo total de aplicação de até 90 dias. Dentre
os recursos disponíveis com essas características, são classificados como equivalentes de caixa somente
aqueles recursos mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para
investimento ou outros fins. c) Aplicações interfinanceiras de liquidez: São registradas pelo valor de aplicação
ou aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. d) Títulos e valores mobiliários
(TVM): Os títulos e valores mobiliários são classificados pela Administração de acordo com a intenção de
negociação independente dos prazos de vencimentos dos papéis, em três categorias específicas, conforme
definido pela Circular BACEN nº 3.068, atendendo aos seguintes critérios de contabilização: i) Títulos para
negociação - adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, sendo que os rendimentos auferidos e o ajuste ao valor de mercado são reconhecidos em contrapartida ao resultado do período.
Os títulos classificados nesta categoria estão sendo apresentados no ativo circulante do balanço patrimonial,
independentemente do prazo de vencimento; ii) Títulos mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados pelo custo de
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício; iii) Títulos disponíveis para venda - que não se enquadrem como para negociação nem como mantidos até o vencimento,
e são registrados pelo custo de aquisição com rendimentos apropriados a resultado e ajustados pelo valor de
mercado em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários. O valor
de mercado utilizado para ajuste dos títulos públicos de renda fixa foi apurado com base nas taxas médias dos
títulos, divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA).
e) Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros são avaliados pelo seu valor de mercado, as valorizações ou desvalorizações são registradas em contas de receitas ou despesas dos respectivos instrumentos
financeiros. A metodologia de marcação a mercado dos instrumentos financeiros foi estabelecida com base
em critérios consistentes e verificáveis que levam em consideração o preço médio de negociação no dia da
apuração ou, na falta deste, por meio de modelos de precificação que traduzam o valor líquido provável de
realização. Os instrumentos financeiros utilizados para compensar, no todo ou em parte, os riscos decorrentes
das exposições às variações no valor de mercado de ativos ou passivos financeiros são considerados instrumentos de proteção (hedge) e são classificados de acordo com a sua natureza em: Hedge de risco de mercado: os instrumentos financeiros assim classificados, bem como o item objeto de hedge, têm suas valorizações
ou desvalorizações reconhecidas em contas de resultado do período; e Hedge de fluxo de caixa: para os instrumentos financeiros classificados nesta categoria, a parcela efetiva das valorizações ou desvalorizações
registra-se em conta destacada do Patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários. Entende-se por
parcela efetiva aquela em que a variação no item objeto de hedge, diretamente relacionada ao risco correspondente, é compensada pela variação no instrumento financeiro utilizado para hedge, considerando o efeito
acumulado da operação. As demais variações verificadas nesses instrumentos são reconhecidas diretamente
no resultado do período. O Banco não possuía operações nessa classificação. f) Operações de crédito,
adiantamento sobre contratos de câmbio e provisão para créditos de liquidação duvidosa: As operações de
crédito são classificadas de acordo com o julgamento da Administração quanto ao nível de risco, levando em
consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação à operação,
aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução 2.682 do CMN, que
requer a análise da carteira e sua classificação em nove níveis, sendo AA (risco mínimo) e H (risco máximo).
Com relação ao período de atraso verificado nas operações com prazo a decorrer superior a 36 (trinta e seis)
meses, admite-se a contagem em dobro sobre os intervalos de atraso definidos para os nove níveis. As rendas
das operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de risco, somente são
reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. As operações cl
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ao final do período e com percentual de atingimento de 74% em relação ao orçado. O quadro no 2º semestre refletiu um mercado ainda volátil em termos de risco, restringindo, portanto, um crescimento mais
agressivo da carteira de empréstimos do BOC conforme previsto no planejamento estratégico. Apesar da
ligeira recuperação na atividade econômica em 2019, o cenário de riscos de crédito continuou volátil razão
pela qual o BOC manteve a sua estratégia conservadora focando suas operações em empresas de maior
porte com menor risco. Outros Créditos, por sua vez, atingiram R$400 milhões com índice de 117% em
relação ao orçado. Todavia, este item mostrou uma redução de 66% em relação ao 1º semestre deste ano
por conta da diminuição significativa na carteira de câmbio da instituição. As Aplicações Interfinanceiras de
Liquidez totalizaram R$268 milhões no 2º semestre de 2019 encolhendo 10% quando comparado com o
1º semestre. Com a meta fixada em R$354 milhões, o percentual de realizado versus orçado ficou em 76%.
Contudo, os valores mantidos nesta rubrica esteve muito acima do caixa mínimo de liquidez estabelecido
pelas políticas internas da instituição. Os títulos públicos, por outro lado, alcançaram R$690 milhões,
muito superior à meta de R$311 milhões (222%). 2. Passivo: O total do Passivo do BOC mostrou um
desempenho acima do orçado no 2º semestre de 2019 devido ao volume maior de captação junto aos
clientes do Banco. Os depósitos totais, que abrangem depósitos à vista, depósitos a prazo e Letras de
Crédito do Agronegócio (LCA), tiveram uma evolução de 7% em relação ao saldo registrado em Junho/2019,
alcançando volume de R$942 milhões com índice de 126% em relação ao orçado. As Obrigações por
Empréstimos e Repasses registraram no semestre um saldo de R$344 milhões com percentual de atingimento de 165% em função do maior volume de operações cambiais. Outras Obrigações no valor de R$143
milhões referem-se à dívida subordinada de US$30 milhões com o head office. O Patrimônio Líquido do
BOC alcançou R$121 milhões no 2º semestre ligeiramente acima do projetado de R$120 milhões. Com o
lucro de R$4.735 mil obtido no 2º semestre de 2019, o ano terminou com um lucro de R$7.391 mil.
3. Resultado (P&L): 3.1. Receitas de intermediação financeira: As Receitas de Intermediação
Financeira fecharam o 2º semestre de 2019 em R$250,94 milhões, acima da meta de R$185,57 milhões
(135%). O Resultado de Câmbio apresentou forte receita de R$203,83 milhões, que comparada à meta de
R$143,29 milhões significou 142% de atingimento. Este resultado foi possível devido ao aumento no volume de operações cambiais e da receita de serviços recebidas das coligadas do exterior referentes à originação e estruturação de operações de crédito. As receitas relativas às Operações de Crédito e Adiantamento sobre Contratos de Câmbio (ACC) alcançaram R$16,31 milhões, inferior à meta fixada de R$18,18 milhões
para o semestre. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez somaram R$10,09 milhões (82%) no semestre, e
os Títulos Públicos Federais renderam no período uma soma significativa de R$20,70 milhões, muito superior ao orçado de R$11,83 milhões (175%) devido ao volume maior investido nestes títulos. De fato,
volumes crescentes de depósitos obtidos pela instituição foram direcionados em boa medida para aplicação
em títulos públicos. 3.2. Despesas de intermediação financeira: As Despesas de Intermediação
Financeira alcançaram R$217,79 milhões no 2º semestre de 2019, acima da meta de R$162,17 milhões
(134%). O Resultado de Câmbio contabilizou uma despesa de R$199,49 milhões significativamente acima
da meta de R$147,00 milhões em razão do maior volume de operações. As despesas de Captação no
Mercado atingiram R$24,15 milhões versus o orçado de R$20,06 milhões (120%), por conta sobretudo do
maior volume de captação. As Obrigações por Empréstimos e Repasses fecharam com receita de R$4,52
milhões versus uma receita orçada de R$6,09 milhões em decorrência da queda na taxa de câmbio. O item
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PDD) registrou uma reversão de R$1,35 milhão, resultando, portanto, em receita frente à despesa programada de R$1,20 milhão devido à melhora na reclassificação
de risco de crédito dos clientes da instituição. 3.3. Resultado de intermediação financeira: O Resultado de Intermediação Financeira terminou o semestre em R$33,14 milhões, um resultado excepcional
comparado ao número estimado de R$23,41 milhões devido basicamente ao aumento da receita de câmbio.
3.4. Outras receitas/despesas operacionais: Outras Receitas/Despesas Operacionais no 2º semestre
foram – R$24,49 milhões, acima da estimada de – R$19,76 milhões. Outras Receitas Operacionais terminaram em R$479 mil, menos que a meta de R$600 mil. As Despesas de Pessoal atingiram –R$10,13 milhões,
menor que a meta de – R$11,94 milhões (85%), e Outras Despesas Administrativas totalizaram – R$11,04
milhões, acima da meta de – R$5,54 milhões (199%) devido à constituição de provisão para pagamento
de bônus dos colaboradores da instituição. As Despesas Tributárias foram – R$3,59 milhões versus – R$3,17
milhões, com índice de 113%. Outras Despesas Operacionais de R$335 mil se referem ao pagamento da
1ª parcela do PLR efetuado no semestre. 3.5. Resultado antes da tributação sobre o lucro e lucro
líquido: O resultado antes da tributação sobre o lucro foi de R$8,68 milhões, resultado significativamente
acima da meta de R$3,71 milhões. Com a provisão de R$2,65 milhões para imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro líquido e com a provisão de R$1,30 milhão de PLR referente ao exercício de 2019, o
resultado no 2º semestre de 2019 foi um lucro de R$4,74 milhões. Plano estratégico 2019: Considerações finais: 1. No 2º semestre de 2019, a carteira de crédito não evoluiu de acordo com o plano traçado devido à retomada ainda fraca da atividade econômica e riscos maiores associados às operações de
crédito. 2. Neste cenário, o BOC adotou estratégia de operar com empresas de grande porte com risco de
crédito mitigado. O Banco espera que no futuro a carteira de crédito aumente gradualmente pelos esforços
da área comercial e melhora no ambiente de negócios. 3. O BOC estima aumentar a base de clientes com
volumes crescentes de operações financeiras e serviços. 4. Com a taxa SELIC de 4,25%, as receitas de títulos públicos e operações compromissadas serão menores em relação ao passado recente. Por outro lado,
esta taxa SELIC resulta em menor custo e maior margem para as empresas gerando condições para uma
retomada mais forte das operações de crédito. 5. No 2º semestre de 2019, a conta Provisão para Créditos
de Liquidação Duvidosa (PDD) teve uma evolução favorável em função da reclassificação no RATING de
clientes do Banco. No semestre, tivemos uma reversão de R$1,35 milhão com efeito positivo no resultado
do BOC. Estimamos que novas provisões não sejam necessárias em 2020 em função da estratégia conservadora frente aos riscos de crédito. Com a economia crescendo em torno de 2,2% ao ano, a percepção é a
de que os riscos associados ao crédito sejam menores nos próximos anos. III - Gestão de estruturas
de apoio: Gestão de riscos: A estrutura de gestão de riscos do Banco da China Brasil S.A. (BOC) é
baseada nos comitês de crédito, mercado, liquidez e operacional, que desenvolvem ações técnico-operacionais preventivas em reuniões periódicas para uma administração eficaz dos riscos. O objetivo é identificar fatores de risco e subsidiar as decisões da Administração para mitigar os riscos e limitar os impactos
sobre os negócios da instituição sem prejuízo da eficiência. Risco de crédito: O Banco adota políticas
conservadoras como principal diretriz na concessão de crédito. Todas as propostas submetidas têm seu
risco avaliado conforme procedimentos internos determinados para os diferentes segmentos. As operações
de crédito corporativo têm sua avaliação focada na capacidade de geração de caixa das empresas e nos
fatores de risco associados à operação. O Banco leva também em conta o nível de relacionamento e o
histórico das operações com o grupo controlador. O Banco exige garantias reais na maioria das operações
de modo a mitigar os riscos de crédito, pois entende que fatores externos tais como mudanças repentinas
nos mercados ou no ambiente regulatório podem afetar os negócios da empresa de forma negativa. Risco
de mercado e de liquidez: O BOC utiliza o sistema de risco da integral trust para administrar os riscos
de mercado e liquidez. Com base em metodologias e modelos alinhados às melhores práticas de mercado,
o risco é monitorado utilizando-se um conjunto de controles que inclui o conceito de valor em risco (VAR:
Value at Risk) e simulações através de testes de estresse. O gerenciamento do risco de liquidez é realizado
com o objetivo de monitorar e garantir a solvência da instituição ao longo do tempo, identificando, previamente, concentrações de exposições e GAPS de prazo de liquidação. O sistema monitora diariamente o

caixa mínimo que o Banco deve manter para evitar crises de liquidez. O sistema de risco é totalmente integrado aos sistemas de empréstimos, renda fixa e câmbio, gerando relatórios consistentes e com rapidez
necessária para uma gestão eficiente dos riscos. Risco operacional: O acompanhamento das atividades
operacionais e seus riscos associados são classificados conforme o nível crítico, estipulando o grau de
acompanhamento a ser implantado e os planos de ação nos itens considerados essenciais às atividades.
Seguindo as diretrizes do headoffice, os itens de controles internos que geram riscos operacionais relevantes são avaliados em reuniões trimestrais de Gestão de Risco Operacional com medidas preventivas para
mitigar os riscos inerentes. Gestão de continuidade de negócios: O processo de continuidade de
negócios é parte complementar da gestão de riscos. O BOC implantou o Plano de Continuidade de Negócios
e o Site de Contingência na RTM, em conformidade com a legislação vigente. O Banco executa anualmente teste de simulação de descontinuidade de suas atividades rotineiras para testar o funcionamento do Site
de Contingência. Gestão de tecnologia de informação: No plano estratégico, a área de tecnologia de
informação (TI) busca melhorias na infraestrutura de sistemas do BOC buscando eficiência nas funções de
processamento e controles internos. Os aplicativos de sistemas que processam produtos e serviços são
centralizados junto a poucos fornecedores para uma melhor integração de dados e informações. Desta
forma, a instituição consegue atender satisfatoriamente aos clientes do BOC e preparar relatórios periódicos
para o headoffice e reguladores locais dentro dos prazos previstos. Governança corporativa: O BOC
procura adotar as melhores práticas de governança corporativa buscando aprimorar seu relacionamento
com acionistas e investidores bem como fortalecer seu desempenho em todos os segmentos de atuação.
Foram criados 3 comitês para gestão de riscos do Banco. 1. Comitê de Gerenciamento de Riscos de Crédito, que trata da gestão dos riscos de crédito. 2. Comitê de Gerenciamento de Riscos Operacionais, que
trata da prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), riscos operacionais, controles internos e Compliance. 3.
Comitê de Gerenciamento de Riscos Financeiros, que trata do risco de mercado, do risco de liquidez e
novos produtos. Auditores Independentes: O BOC em consonância com o teor da Resolução nº 3.198/04
do Conselho Monetário Nacional, não contratou e nem teve serviços prestados pela Ernst & Young Auditores Independentes não relacionados à auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que
preservam a independência do auditor, de acordo com critérios internacionalmente aceitos. Compliance
e controles internos: Normas e procedimentos: Estudo de leis, normativos, regulamentos e demandas internas para a criação de procedimentos e de políticas internas através de sistema de divulgação de
normativos que estejam disponíveis a todos os colaboradores. Segurança da informação: O BOC definiu uma infraestrutura formal e com responsabilidades específicas para tratar da segurança da informação
de forma adequada. O objetivo dessa infraestrutura é promover a gestão corporativa da segurança da informação para toda a organização, proporcionando proteção efetiva aos ativos de informação. As atividades
de segurança da informação devem ser exercidas por pessoas com sólidos conhecimentos em segurança
da informação, processamento, comunicação de dados e pesquisa e inovação tecnológica. A responsabilidade básica deve ser a de manter o programa de segurança da informação adequado às necessidades da
organização, avaliando e determinando impactos de segurança e fornecendo alternativas de eliminação ou
mitigação dos riscos, definindo padrões de segurança de acesso à rede, aos sistemas e às informações
sensíveis. Implementam e atendem aos requisitos de sistemas antivírus, controles de acesso, requerimentos contra invasões, planos de contingência, monitoração contra fraudes eletrônicas e tentativas de invasão.
Além disso, busca disseminar a importância da segurança de informação corporativa junto aos colaboradores da instituição que operam e mantêm ativos os sistemas de informação da organização. Prevenção
à lavagem de dinheiro: O Banco busca fomentar e difundir a cultura de prevenção à lavagem de dinheiro junto aos colaboradores e terceiros que prestam serviços ao Banco através de treinamentos específicos
e monitoramentos de operações e transações de clientes por meio de sistema apropriado. O Comitê de
Risco Operacional avalia em reuniões periódicas todas as ocorrências mensais consideradas relevantes e
com fortes indícios para análise no Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do BOC. Além disso, a
área de Compliance da instituição participa ativamente nas questões de PLD junto à Auditoria Externa,
Jurídico, Banco Central e outros Órgãos Legais. Ouvidoria: Em consonância ao disposto na Resolução nº
3.849 de 2010 do Banco Central do Brasil, que trata sobre a implantação e organização de uma área institucional de Ouvidoria pelas empresas financeiras, o BOC constituiu um canal de comunicação entre a
instituição, clientes e usuários de seus produtos e serviços, cujo objetivo é identificar as necessidades do
público externo e zelar pela boa imagem do Banco e aperfeiçoar seu modelo de gestão. Está estabelecida
uma linha de telefone exclusiva para o recebimento de ligações de reclamações de clientes (0800 940 8505)
e endereço de e-mail direto ouvidoria@boc-brazil.com. Comunicações e questionamentos recebidos pela
área de ouvidoria são registrados e protocolados. Assuntos inerentes são encaminhados para a Administração a fim de que a solução e a resposta sejam obtidas dentro dos prazos estabelecidos pelos normativos.
Gestão de pessoas: A complexidade de um mercado financeiro cada vez mais exigente e seletivo mostra
que as instituições como o BOC precisam e devem reconhecer o valor humano pois o talento e o potencial
das pessoas são considerados uma fonte diferencial de vantagem nos resultados. Através desta necessidade, identificamos a importância de formular nossa gestão de recursos humanos de forma eficiente para ser
um banco sólido e competitivo no mercado financeiro. A Política de Gestão de Pessoas no BOC procura
inovar as perspectivas e oportunidades de trabalho em linha com os objetivos gerais da instituição. Atua
como um facilitador das áreas e tem como principal estratégia a sinergia de todas as pessoas que integram
a instituição na execução planejada das ações corporativas. A Gestão de Pessoas atuará de forma a facilitar
o caminho para a operacionalização das estratégias mediante definição de funções corporativas da organização estabelecendo valores e políticas de recursos humanos com o foco na geração de bons resultados,
nos procedimentos e desempenho dos colaboradores. Um dos objetivos é lidar com as diferenças e diversidades individuais, motivar os colaboradores e esclarecer os objetivos como forma de obter melhores
resultados para atingir as metas e preocupar-se com a qualidade do atendimento e pela valorização do
capital humano. Estas premissas de gestão não têm, por objetivo, simplesmente, a obtenção de lucros, mas
também o crescimento e o máximo desempenho de seu pessoal. Isto ocorre num sistema de motivação
capaz de estimular os indivíduos a não renunciar a seus interesses pessoais, mas, perseguir as disposições
da organização na qual faz parte para uma melhor forma de prestação de serviços à comunidade. A valorização do capital humano através da Gestão de Pessoas é uma nova ótica de gerenciamento empresarial,
que traz novos conceitos de postura e desempenho, criatividade, inteligência racional/emocional e talento.
A aposta do Banco é alcançar bons resultados através dos desafios lançados aos colaboradores e do reconhecimento e da valorização de cada desempenho pessoal na busca dos objetivos da instituição. Considerações finais: Desde o início de suas atividades o BOC adotou estratégia operacional mais conservadora e com práticas de governança corporativa que incorporam processos seguros e eficientes em linha
com as diretrizes do headoffice e com as regras sobre as atividades financeiras e bancárias definidas pelos
reguladores. Apesar da lenta recuperação da economia em 2019, os resultados do BOC no 2º semestre
foram melhores do que os orçados. O Banco continua prospectando potenciais clientes visando ao início
de parcerias promissoras nos projetos de financiamento onde o Banco tem forte expertise, principalmente
nas áreas de trade finance. Atualmente o Banco prefere operações com empresas de maior porte e menor
risco em função do quadro econômico ainda incerto. Agradecimentos: Agradecemos aos nossos colaboradores, nossos clientes e acionistas pela confiança que nos é atribuída.
São Paulo, 26 de março de 2020.
A Administração

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto pelo lucro líquido/prejuízo por ação)
2º Semestre
Exercício
Nota
2019
2019
2018
Receitas da intermediação financeira
74.371 113.212 128.645
Operações de crédito
7
8.582
16.174
15.479
Resultado de títulos e valores mobiliários
6a
30.758
58.551
50.527
Resultado de operações de câmbio
8
35.031
38.487
62.639
Despesas da intermediação financeira
(41.517) (65.101) (84.018)
Captações no mercado
11
(24.426) (46.522) (41.582)
Obrigações de empréstimos e repasses
15
(18.445) (21.483) (41.989)
Provisões para créditos de liquidação duvidosa
7
1.354
2.904
(447)
Resultado bruto da intermediação financeira
32.854 48.111 44.627
Outras receitas (despesas) operacionais
(24.201) (36.029) (38.463)
Receitas de prestação de serviço
19
121
184
276
Despesas de pessoal
21
(13.344) (25.320) (22.746)
Outras despesas administrativas
20
(7.140) (12.431)
(9.934)
Despesas tributárias
22
(3.592)
(5.916)
(6.105)
Outras receitas operacionais
23
389
8.488
2.247
Outras despesas operacionais
20
(635)
(1.034)
(2.201)
Resultado operacional
8.653 12.082
6.164
Resultado não operacional
24
30
31
(643)
Resultado antes da tributação sobre
o lucro e participações
8.683 12.113
5.521
Imposto de renda e contribuição social
25
(2.647) (3.421)
(260)
Provisão para imposto de renda
(1.650)
(2.129)
(133)
Provisão para contribuição social
(997)
(1.292)
(127)
Participação estatutária no lucro
(1.301) (1.301)
(736)
Lucro líquido
4.735
7.391
4.525
Quantidade de ações integralizadas
18a
242.225 242.225 242.225
Lucro líquido por ação
0,02
0,03
0,02
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de reais)
2º Semestre
Exercício
Nota
2019
2019
2018
Atividades operacionais:
Lucro líquido ajustado
1.131
2.060
(36)
Lucro líquido (prejuízo)
4.735
7.391
4.525
Ajuste ao lucro líquido (prejuízo)
(3.604) (5.331)
(4.561)
Constituição (reversão) de provisão
para créditos e liquidação duvidosa
7
(1.355)
(2.905)
447
Provisão para outras contingências
263
289
1.514
Depreciação
20
366
716
775
Variação cambial e juros provisionados
sobre empréstimos e não pagos
2.021
2.021
573
Variação cambial sobre disponibilidades
em moeda estrangeira
(4.853)
(5.615)
(9.017)
Ganho/perda não realizado de TVM
(46)
163
1.147
Variação de ativos e obrigações
(91.252) (177.700) 269.491
(Aumento) redução em disponibilidades
11.763
7.610
14.539
(Aumento) redução em aplicações
interfinanceiras de liquidez
(62.497) (55.439)
51.197
(Aumento) redução em títulos e valores mobiliários
(211.248) (178.078) (378.104)
(Aumento) redução em relações interfinanceiras
e relações interdependências
10.010
2.259
(3.100)
(Aumento) redução em operações de créditos
38.194
(12.122)
(4.061)
(Aumento) redução em outros
créditos e outros valores e bens
759.978
776.926 (1.109.647)
Aumento (redução) em depósitos
67.257
(30.629) 616.860
Aumento (redução) em obrigações por emissão
de letras de crédito do agronegócio
(2.563)
21.972
23.983
Aumento (redução) em obrigações por empréstimos
30.251
26.510
118.807
Aumento (redução) em outras obrigações
(730.646) (734.063) 940.887
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.628)
(2.398)
(2.197)
(123)
(248)
327
Aumento (redução) em resultado de exercícios futuros
Atividades operacionais - caixa
líquido proveniente/(aplicado)
(90.121) (175.640) 269.455
Atividades de investimentos:
(582)
(712)
84
Aplicação no imobilizado de uso
10
(588)
(718)
(560)
Alienação de imobilizado de uso
10
6
6
644
Atividades de financiamento:
(332) (3.647)
(5.578)
Juros pagos dívida subordinada
16c
(332)
(3.647)
(5.578)
Aumento (redução) em caixa
e equivalentes de caixa
(91.035) (179.999) 263.961
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período
4
297.294
386.258
122.297
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
4
206.259
206.259
386.258
Aumento (redução) em caixa
e equivalentes de caixa
(91.035) (179.999) 263.961
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de reais)
Capital Ajuste de avaliação
Prejuízos
realizado
patrimonial acumulados
Total
Saldo em 31/12/2017
242.225
2.330
(134.922) 109.633
Ajuste de avaliação patrimonial
4.713
4.713
Lucro líquido do exercício
4.525
4.525
Saldo em 31/12/2018
242.225
7.043
(130.397) 118.871
Mutações do exercício
4.713
4.525
9.238
Saldo em 31/12/2018
242.225
7.043
(130.397) 118.871
Ajuste de avaliação patrimonial
(500)
500
Lucro líquido do exercício
7.391
7.391
Saldo em 31/12/2019
242.225
6.543
(123.006) 125.762
Mutações do exercício
(500)
7.391
6.891
Saldo em 01/07/2019
242.225
7.884
(127.741) 122.368
Ajuste de avaliação patrimonial
(1.341)
(1.341)
Lucro líquido do semestre
4.735
4.735
Saldo em 31/12/2019
242.225
6.543
(123.006) 125.762
Mutações do semestre
1.341
4.735
3.394
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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11. Depósitos à vista, interfinanceiros e a prazo: Os vencimentos estão assim distribuídos:
2019
Sem
Acima
venciAté De 91 a De 181 a de 360
Depósitos
mento 90 dias 180 dias 360 dias
dias
Total
À vista - não ligadas
62.417
- 62.417
Não ligada moeda estrangeira
753
753
A prazo não ligadas (i)
- 67.688
309.812
455.175
1 832.676
Total
63.170 67.688 309.812 455.175
1 895.846
2018
Sem
Acima
venciAté De 91 a De 181 a de 360
Depósitos
mento 90 dias 180 dias 360 dias
dias
Total
À vista - não ligadas
70.262
- 70.262
Não ligadas moeda estrangeira
462
462
A prazo não ligadas (i)
- 121.112
21.193
175.208 538.238 855.751
Total
70.724 121.112
21.193 175.208 538.238 926.475
(i) Os depósitos a prazo, em aberto em 31 de dezembro de 2019, foram captados a uma taxa média de 95,15%
5@" M 5@" '@6I6C4c4:@7:?5@6>5656K6>3C@56  @2?4@2AFC@F56DA6D2D
5642AE2`f6D?@>6C425@+  ?@VD6>6DEC6  M+  M+  12. Recursos
de aceites cambiais, LI, LH, debêntures e similares: No exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
@2?4@676EF@F42AE2`_@56C64FCD@D;F?E@D2@D4=:6?E6D2EC2GaD56%M%6EC2D56Ca5:E@5@8C@?68dcio no montante de R$45.955. A LCA em aberto em 31 de dezembro de 2019, foram captadas a uma taxa
>a5:256 5@" 4F;@DG2=@C6D6G6?4:>6?E@D6DE_@2DD:>5:DEC:3Fc5@D
2019
Até 90 De 91 a De 181 a Acima de
Depósitos
dias 180 dias 360 dias 360 dias
Total
LCA - Letras de Crédito do Agronegócio 9.913
7.971
20.903
7.168 45.955
2018
Até 90 De 91 a De 181 a Acima de
dias 180 dias 360 dias 360 dias
Total
%M%6EC2D56Ca5:E@5@8C@?68d4:@ 5.520
2.437
5.480
10.546 23.983
13. Relações interfinanceiras: Obrigações junto a participantes de sistema de liquidação - Créditos
G:?4F=25@D 2 56AdD:E@D 4@>AF=DdC:@D 56 >:4C@7:?2?`2D ;F?E@ 2@ ' +    M +  
14. Relações interdependências: Os recursos em trânsito de terceiros referem-se à ordem de
A282>6?E@6>>@6526DEC2?86:C22=:BF:52C?@>@?E2?E6+  M+  15. Obrigações
por empréstimos e repasses: São representados por recursos captados em bancos no exterior em
5d=2C.,A2C27:?2?4:2>6?E@^6IA@CE2`_@2Ea 5:2D?@>@?E2?E656+  M+ 
^E2I2>a5:256;FC@D56 =:?62C2 2  ME2I2>a5:256;FC@D56  =:?62C 2?@6@FEC@D
recursos captados em 2018 no montante de R$3.876, cujos vencimentos estão assim distribuídos:
2019
Vencimento
Até 90 dias
De 180 a 360 dias
Total
Exportações até 360 dias
110.498
52.526 163.024
2018
Vencimento
Até 90 dias
Total
Exportações até 360 dias
130.617
130.617
Obrigações em moedas estrangeira - Outras
3.876
3.876
134.493
134.493
(DC64FCD@D?@>@?E2?E656+  M+  7@C2>42AE25@D;F?E@^D:?DE:EF:`f6D7:?2?46:C2D
do Grupo (Nota 26). No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o Banco apresentou um montante de en42C8@DD@3C62D@3C:82`f6DA@C6>ACaDE:>@D6C6A2DD6D?@>@?E2?E656+  M+ 6?@V
D6>6DEC6  M+  16. Outras obrigações - Fiscais e previdenciárias e diversas: a) Sociais
e estatutárias: >5656K6>3C@56  @2?4@676EF@FAC@G:D_@A2C2A282>6?E@56)%+M)2CE:4:A2`_@
nos lucros e resultados do exercício, de acordo com a convenção dos empregados dos estabelecimentos
bancários biênio 2018/2019, no montante de R$1.300, a ser pago aos colab

Zhang Guanghua - Diretor-Presidente

Gao Xiang - Diretor Vice-Presidente

A DIRETORIA
Xing Tongqing - Diretor

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Administradores do Banco da China Brasil S.A. - Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco da China Brasil S.A. (“Banco”), que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco da China Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os
seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Administração do
Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade do Banco de continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar
o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
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ĐŽŶƚĄŐŝŽƉĞůŽKs/Ͳϭϵ;EŽǀŽŽƌŽŶĂǀşƌƵƐͿ͕ďĞŵĐŽŵŽƐŽďƌĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐŶŽƐĞƚŽƌƉƌŝǀĂĚŽĞƐƚĂĚƵĂů͖
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ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ĂƐƐƵŶƚŽ͗ KƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ Ž ĂĚŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ ŽƵ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ă
ĚŝƐƚąŶĐŝĂ;ƉŽƌĐĂŶĂŝƐĚŝŐŝƚĂŝƐͿĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐKƌĚŝŶĄƌŝĂƐ;'KͿĚĞϮϬϮϬͲŽǀŝĚͲϭϵ͘ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
Ğŵ ƋƵĞƐƚĆŽ ĮĐĂ ĂĚŝĂĚĂ ƉŽƌ ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘ ĂƌƌĂ ŽŶŝƚĂͬ^W͕ ϮϰͬϬϯͬϮϬϮϬ͘ >ƵşƐ ĂƌůŽƐ sĞŐƵŝŶ Ͳ
Presidente do Conselho de Administração.

MOINHO PROGRESSO S/A

MZF Incorporações Ltda.

CNPJ Nº 60.866.688/0001-19
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 08 do mês de abril de 2020 - CONVOCAÇÃO
A diretoria da sociedade convida os Srs.(as) Acionistas da Moinho Progresso S/A, a se reunirem em Assembleia Geral
([WUDRUGLQiULDSDUD¿QVGHUHIRUPDUR(VWDWXWR6RFLDOHPSULPHLUDFRQYRFDomRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HL
QDVHGHVRFLDOUXD(PLOLR*RHOGLQDUHDOL]DUVHjVKRUDVGRGLDGRPrVGHDEULOGH2UGHPGRGLD/HLWXUD
GLVFXVVmR H YRWDomR GD SURSRVWD GH UHIRUPD GR (VWDWXWR 6RFLDO H SRVWHULRU FRQVROLGDomR GR 1RYR (VWDWXWR FRQWDQGR
FRPDVVHJXLQWHVDOWHUDo}HV&ULDomRHUHJXODPHQWDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHIRUPXODomRGDVFRPSHWrQFLDV
HIXQFLRQDPHQWRGD'LUHWRULD$OWHUDomRQDIRUPDGHFRQYRFDomRHFRPSHWrQFLDVGD$VVHPEOHLD*HUDO$GHTXDomRGH
WRGRR(VWDWXWRjVPRGL¿FDo}HVLQWURGX]LGDVFRPUHJUDVHVSHFt¿FDVGHFRPSHWrQFLDHUHPXQHUDomRGRVyUJmRV)LFDP
LQDOWHUDGRVR2EMHWR6RFLDOHD3ROtWLFDGH'LYLGHQGRV AVISOS GERAIS (COVID 19)2(VWDWXWRFRPSLODGRHDSURSRVWD
LQWHJUDOGHUHIRUPDGR(VWDWXWRHQFRQWUDPVHjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDFRQVXOWDQDVHGHGDFRPSDQKLDSRGHQGRVHUUHWLUDGRVSRUWHUFHLURVGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRVHPGRFXPHQWRDVVLQDGRHGDWDGR/HYDQGRVHHPFRQVLGHUDomR
DVLWXDomRGH(PHUJrQFLDGH6D~GH3~EOLFDHRGHFUHWRGR(VWDGRGH6mR3DXORRVGRFXPHQWRVWDPEpP
SRGHUmRVHUUHTXHULGRVHREWLGRVSHORVDFLRQLVWDVDWUDYpVGHHPDLOEDVWDQGRDLGHQWL¿FDomRGRDFLRQLVWDUHTXHUHQWH
HLQGLFDomRGRHPDLOSDUDUHVSRVWD$UHTXLVLomRGHYHUiVHUHQGHUHoDGDDmoprosa@uol.com.br aos cuidados da Sra.
$GULDQH2VDFLRQLVWDVSRGHPVHUUHSUHVHQWDGRVSRUSURFXUDGRUHVGHYLGDPHQWHPDQGDWDGRVDWHQGHQGRRVFULWpULRV
OHJDLVHHPHVSHFLDORDUWGD/HLFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVSDUDYRWDUDSDXWDFRQYRFDWyULD6mR3DXOR
GHPDUoRGHRenato Ragazinni, Diretor Presidente, Rodrigo Goestchi Gentil, Diretor.  

CACONDE PARTICIPAÇÕES S.A.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: A Administração da Caconde Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento às determinações legais, apresenta aos seus acionistas, para apreciação em
Assembleia Geral Ordinária, o Relatório da Administração e as Informações
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, bem como o RelaBALANÇOS PATRIMONIAIS
2019 2018
Ativo/Circulante: Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
79
90
Impostos a recuperar
1
Despesas antecipadas
5
5
85
95
85
95
Total do ativo
2019 2018
Passivo e patrimônio líquido
20
25
Circulante: Contas a pagar (nota 5)
20
25
Total do passivo
Patrimônio líquido (nota 6)
850
850
Capital social
Reserva de capital
603
503
Prejuízos acumulados
(1.388) (1.283)
65
70
85
95
Total do passivo e patrimônio líquido

CNPJ nº 04.031.213/0001-31
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Milhares de Reais)
tório do Auditor Independente. A Companhia foi constituída em 31 de julho há nenhum setor de interesse de participação por parte da Companhia, auditor independente BDO RCS Auditores Independentes.
de 2000, por meio de cisão parcial da Poconé Participações S.A., compa- cujos investimentos serão realizados à medida da concretização das oportunhia aberta, e tem como objeto social a participação em outras sociedades. nidades em análise. Por fim, visando atender ao disposto na Instrução CVM
São Paulo, 28 de março de 2020
Sua principal fonte de resultado será o reconhecimento de ganhos ou per- 381/03, informamos que a Companhia não contratou durante o exercício de
das em sociedades que futuramente vier a adquirir. No momento, ainda não 2019 qualquer prestação de serviços, que não o de auditoria externa, do seu
Diretor de Relações com Investidores

DEMONSTRAÇÕES DAS
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO Capital Reserva Prejuízos
social de capital acumulados Total
LÍQUIDO
850
353
(1.174) 29
Em 31 de dezembro de 2017
Integralização de capital
150
150
(109) (109)
Prejuízo do exercício
Em 31 de dezembro de 2018
850
503
(1.283) 70
Integralização reserva de capital
100
– 100
–
(105) (105)
Prejuízo do exercício
Em 31 de dezembro de 2019
850
603
(1.388) 65
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
1. Contexto operacional: A Caconde Participações S.A. (“Companhia”) foi
constituída em 31 de julho de 2000, fruto da cisão parcial da sociedade Poconé Participações S.A., tendo como objeto social a participação em outras
sociedades, comerciais e civis, como sócia, acionista ou quotista, no País ou
no exterior. Em 27 de janeiro de 2014, a GP Holdings I, LLC adquiriu a totalidade das ações de emissão da Companhia detidas pela GP Investimentos
Ltda. pelo valor total de R$ 1; em consequência dessa transação, a GP Holdings I, LLC passou a deter o controle da Companhia com 99,99% do capital
social. A Companhia encontra-se em fase pré-operacional e desde a sua
constituição não gerou receitas decorrentes de sua atividade. A Caconde é
controlada diretamente pela GP Holdings I, LLC, empresa com sede em
Delaware - Estados Unidos, que detém 99,99% do capital social da Companhia. As despesas são custeadas com recursos próprios, advindos de sua
constituição e aportes de capital feitos pelo acionista controlador. A controladora tem a capacidade, intenção e comprometimento de prover o nível
necessário de suporte financeiro para que a Caconde cumpra com suas
obrigações, considerando sua atual situação econômico-financeira. A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 28 de março de 2020. 2. Apresentação das
informações contábeis: (a) Base de preparação: As demonstrações contábeis da Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas de
acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros (International
Financial Reporting Standards (IFRS) - IAS 1) e de acordo com a deliberação CVM 676/11 que aprovou o CPC 26 (R1), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As
DECLARAÇÃO DO DIRETOR VICE-PRESIDENTE: Eu, Rubens Mario
Marques de Freitas, declaro que: 1. Baseado em meu conhecimento, no
planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes
DECLARAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES
COM INVESTIDORES: Eu, Danilo Gamboa, declaro que: 1. Baseado em meu
conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões
DECLARAÇÃO: Em atendimento ao disposto no artigo 25, § 1º, inciso VI, da
Instrução CVM nº 480 de 07 de dezembro de 2009, o Diretor Vice-Presidente
e o Diretor Superintendente/DRI da Caconde Participações S.A.,

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
2019 2018
2019
2018
2
3 Fluxos de caixa das atividades operacionais
(105) (109)
(107)
(112) Prejuízo do exercício
(1)
(105)
(109) Impostos a recuperar
(5)
1.839.753 1.839.753 Despesas antecipadas
(5) 2
Contas a pagar aos fornecedores
(111) (112)
(0,05758) (0,05929) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Fluxos de caixa nas atividades de financiamento
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 2019
2018 Integralização de capital
100 150
(105)
(109) Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
Prejuízo do exercício
100 150
(105)
(109) Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa,
Resultado abrangente do exercício
(11) 38
principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstra- líquidos
90 52
ções contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de Caixa e equivalentes no início do exercício
79 90
modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição Caixa e equivalentes no final do exercício
em contrário. (b) Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram Variação do caixa e equivalentes
(11) 38
preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos fi- líquido: (a) Capital social: Em Ata de Reunião do Conselho de Administrananceiros mensurados pelo valor justo. (c) Moeda funcional e moeda de ção realizada em 08 de setembro de 2015, foi aprovado aumento do capital
apresentação: As demonstrações contábeis foram preparadas em real, que social no valor de R$ 100, mediante a emissão de 100.000 ações, sendo
é a moeda funcional da Companhia, e são apresentadas em milhares de 33.333 ações ordinárias e 66.667 ações preferenciais Classe B, todas nomireal. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações con- nativas e sem valor nominal. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada
tábeis apresentadas em milhares de real foram arredondadas para o milhar em 20 de junho de 2016 foi aprovado o aporte, no montante de R$ 500 com
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. (d) Estimativas con- a emissão de 500.000, sendo 166.667 ações ordinárias e 333.333 ações
tábeis: A elaboração das demonstrações contábeis requer que a adminis- preferencias Classe B, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de
tração da Companhia use de julgamentos na determinação e no registro de R$ 1,00 por ação, sendo que o valor de R$ 0,10 por ação será destinado à
estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas conta de capital social e o valor de R$ 0,90 por ação será destinado à conta
incluem provisão para redução ao valor recuperável de ativos, impostos di- de reserva de capital. Em 20 de junho de 2016, foi integralizado R$ 100 ao
feridos ativos, provisão para contingências e mensuração de instrumentos patrimônio líquido, sendo R$ 50 destinado à conta de capital social e R$ 50
financeiros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas po- à conta de reserva de capital. O saldo remanescente de R$ 400 foi destinaderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões do a conta de reserva de capital a integralizar. Em 26 de maio de 2017, foi
inerentes ao processo da sua determinação. A Companhia revisa as integralizado R$ 100 destinado à conta de reserva de capital. O saldo remaestimativas e as premissas pelo menos anualmente. 3. Principais práticas nescente de R$ 300 foi destinado à conta de reserva de capital a integralizar.
contábeis: (a) Apuração do resultado: O resultado é apurado em confor- Em 25 de maio de 2018, foi integralizado R$ 150 destinado à conta de resermidade com o regime de competência. (b) Caixa e equivalentes de caixa: va de capital. O saldo remanescente de R$ 150 foi destinado à conta de reCaixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, ou- serva de capital a integralizar. Em 25 de outubro de 2019, foi integralizado
tros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais R$ 100 destinado à conta de reserva de capital. O saldo remanescente de
de três meses, ou menos, e com risco insignificante de mudança de valor. R$ 100 foi destinado à conta de reserva de capital a integralizar. O capital
(c) Demais passivos circulantes e não circulantes: São demonstrados
social integralizado é de R$ 850, representado por 1.839.753 ações, sendo
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
613.211 ações ordinárias e 1.226.542 ações preferenciais Classe B, nomirespectivos encargos e variações monetárias e cambiais. (d) Capital social:
nativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado. A CompaAs ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. (e) Resultado
por ação: O resultado básico por ação é obtido dividindo-se o resultado do nhia está autorizada a aumentar seu capital social em até 5.000.000.000
período atribuído aos acionistas da Companhia pela média ponderada da ações, ordinárias ou preferenciais, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração. (b) Reservas de
quantidade de ações em circulação. 4. Caixa e equivalentes de caixa:
capital: A reserva de capital foi constituída a partir do aumento de capital
31 de dezembro 31 de dezembro aprovado em Assembleia Geral dos acionistas, em observância ao artigo
de 2019
de 2018 170 da Lei das Sociedades por Ações. (c) Reserva legal: A Companhia
79
4 apropriará, conforme definido pela legislação societária, 5% do lucro líquido
Bancos
–
86 anual para reserva legal, sendo limitada a 20% do capital social. Em virtude
Aplicações financeiras
79
90 da Companhia não ter apurado lucro, nenhum valor foi destinado à essa
5. Contas a pagar: As contas a pagar são obrigações a pagar aos fornece- reserva. (d) Dividendos: Aos acionistas, está assegurado, pelo estatuto
dores por serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, social, um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro líquido
referem-se substancialmente a contas a pagar de despesas com publicação apurado em cada exercício social. 7. Despesas gerais e administrativas
das demonstrações contábeis e taxas para manutenção do registro da Com- por natureza: Correspondem a gastos com publicações, honorários de
panhia. Em 31 de dezembro de 2019, o montante de contas a pagar aos auditoria, taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
fornecedores é de R$ 20 (31 de dezembro de 2018 - R$ 25). 6. Patrimônio da Brasil, Bolsa e Balcão (B3), contribuições, despesas bancárias e outros.
sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões expressas no das Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019, da Caconde
relatório do auditor independente elaborado pela BDO RCS Auditores Participações S.A. e baseado nas discussões subsequentes, concordo que
Independentes não havendo qualquer discordância; 2. Revisei este relatório tais informações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes a
subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões relatório das Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019, da
expressas no relatório do auditor independente elaborado pela BDO RCS Caconde Participações S.A. e baseado nas discussões subsequentes,
Auditores Independentes não havendo qualquer discordância; 2. Revisei este concordo que tais informações, refletem adequadamente todos os aspectos
sociedade anônima de capital aberto, inscrita no Ministério da Fazenda sob discutiram e concordam com as informações apresentadas.
o CNPJ nº 04.031.213/0001-31, com sede na Rua Pamplona, nº 818,
conjunto 92, na cidade e Estado de São Paulo, declaram que reviram,
São Paulo, 28 de março de 2020

Aos Acionistas e Administradores da Caconde Participações S.A.. São
Paulo - SP. Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as
demonstrações contábeis da Caconde Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e
as demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Caconde Participações
S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os
seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais
de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião sobre as demonstrações contábeis: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Não existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso
relatório. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: A demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da
Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS,
foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronuncia- tor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são
mento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opi- obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
nião, essa demonstração do Valor Adicionado foi adequadamente elabora- conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação as demonstrações Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacioas demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Administração nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exisda Companhia é responsável por essas outras informações que compreen- tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e manteestá, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou MOS CETICISMO PROFISSIONAL AO LONGO DA AUDITORIA !L£M DISSO s )DENTIFICAMOS
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
estar distorcido de forma relevante. Com base no trabalho realizado no Re- independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executalatório da Administração, não temos nada a relatar a este respeito. Respon- mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtesabilidades da administração e da governança pelas demonstrações mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
contábeis: A Administração da Companhia é responsável pela elaboração opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de rela- burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards ½µES FALSAS INTENCIONAIS s /BTEMOS ENTENDIMENTO DOS CONTROLES INTERNOS
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessá- relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
rios para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distor- apropriados às circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. Na OPINIáO SOBRE A EFICÕCIA DOS CONTROLES INTERNOS DA #OMPANHIA s !VALIAMOS A
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimatipela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul- VAS CONTÕBEIS E RESPECTIVAS DIVULGA½µES FEITAS PELA !DMINISTRA½áO s #ONCLUgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ímos sobre a adequação do uso, pela Administração, de base contábil de
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações continuidade operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas,
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evi- possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidatar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da de operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevanCompanhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo te, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecde elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do audi- tivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Receitas financeiras
Despesas Gerais e administrativas (nota 7)
Prejuízo do exercício
Quantidade de ações (média ponderada)
Prejuízo por ação de operações da companhia
(expressos em R$ por ação)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receitas financeiras
Valor distribuído líquido
Distribuição do valor adicionado
Impostos, taxas e contribuições federais
Prejuízo do exercício
Valor adicionado total distribuído

2019 2018
(46) (52)

C.N.P.J. (M.F.) nº 06.208.944/0001-35 - NIRE 35.218.219.937
Convocação - Reunião Extraordinária de Sócios
A sócia, Machina Participações Ltda, nos termos do Contrato Social e do artigo 1.072 do Código Civil, convoca todos os
sócios a se reunirem em Reunião Extraordinária de Sócios, a se realizar na sede da empresa situada na Avenida Paulista nº 575, sala 1.512 Bela Vista – Cidade de São Paulo/SP, Brasil, com primeira convocação às 10h00min e segunda
às 10h30min, do dia 09 de Abril de 2020, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: (i) saída de sócia com ingresso de
novos sócios; (ii) destituição de administrador nomeado e nomeação de novo administrador. (28, 31/03/2020 e 01/04/2020)

VEREDA EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 26.193.756/0001-98 - NIRE 35300501322
AVISO AOS ACIONISTAS
Vereda Educação S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.193.756/0001-98 (“Companhia”), em
atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas que
os documentos e informações relacionados às matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária
da Companhia, a ser realizada no dia 30.04.2020, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede
da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações
Unidas, nº 10.989, conjunto 81, 8º andar, Alto de Pinheiros, CEP 04578-000, Ed. Condomínio
Wilson Mendes Caldeira. Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela
legislação aplicável será oportunamente realizada pela Companhia nos jornais costumeiros.
São Paulo, 28 de março de 2020. Arthur Prandato Buzatto - Diretor Presidente.

NESLIP S.A. - C.N.P.J.M.F. nº 19.654.466/0001-39 - NIRE 35.300.178.785
Edital de Convocação para AGO e Comunicado aos Acionistas
Ficam convocados os Senhores Acionistas da NESLIP S.A. para a Assembleia Geral Ordinária que se
realizará no dia 28/04/2020, às 10:00 horas, via conferência de vídeo e telefônica, cujos dados serão
compartilhados oportunamente – dado o cenário de pandemia mundial – para apreciação de deliberação
sobre: (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao
exercício findo em 31.12.2019; (ii) a destinação do lucro do referido exercício e a distribuição de dividendos;
e (iii) demais assuntos de interesse geral. Os administradores esclarecem que os documentos previstos
no artigo 133 da Lei nº 6404/76 já se encontram à disposição dos Acionistas. Os Acionistas poderão obter
cópias de tais documentos na sede da NESLIP S.A. Fica esclarecido, ainda, que a Assembleia Geral
Ordinária em questão não será realizada na sede da NESLIP S.A. devido à limitação de espaço em tal
local e excepcionalmente será realizada via digital em razão da pandemia do COVID-19. São Paulo, 25 de
março de 2020. Luiz Otávio Possas Gonçalves - Presidente do Conselho. (28/03, 31/03 e 01/04/2020)
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8. Contingências: A Companhia não é parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza, tributárias, trabalhista ou cível, que devessem
estar registrados ou divulgados nas demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2019. 9. Imposto de renda e contribuição social: Em 31 de
dezembro de 2019, a Companhia possui prejuízos fiscais e base negativa
de contribuição social, passíveis de compensação com lucros tributáveis
futuros nas condições estabelecidas pela legislação vigente, sem prazo de
prescrição, com a montante base para o cálculo de R$ 835. Em função das
incertezas quanto à realização dos créditos tributários decorrentes do prejuízo fiscal e da base negativa acima mencionados, a Companhia optou por
não os registrar em seu balanço patrimonial. 10. Gestão de riscos: (a) Política de gestão de riscos: A Companhia possui uma política formal para
gerenciamento de riscos cujo controle e gestão é responsabilidade da diretoria financeira, que se utiliza de instrumentos de controle através de sistemas adequados e de profissionais capacitados na mensuração, análise e
gestão de riscos. Adicionalmente, não são permitidas operações com instrumentos financeiros de caráter especulativo. (b) Risco de crédito: O risco de
crédito é o risco que surge da possibilidade de prejuízo resultante do não
recebimento, de terceiros, dos valores contratados. Em 31 de dezembro de
2019, a Companhia não possuía instrumentos financeiros que proporcionassem essa exposição. (c) Risco de mercado acionário: A Companhia
pode investir em participações de companhias de capital aberto em bolsa de
valores e, por isso, estará exposta à volatilidade deste mercado. Em 31 de
dezembro de 2019, a Companhia não possuía participações em empresas
listadas em bolsa de valores. (d) Risco de liquidez: É o risco da Companhia
não cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro.
(e) Risco de taxa de juros: O caixa da Companhia pode ser investido
em títulos, indexados a taxas de juros, portanto variações nas taxas de
mercado poderiam afetar o fluxo de caixa da Companhia. Em 31 de
dezembro de 2019, a Companhia não possuía instrumentos financeiros
que pudessem gerar essa exposição. 11. Outras informações: (a) Benefício pós-emprego: A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de
rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para a
Diretoria ou membros do Conselho de Administração. (b) Transações entre
partes relacionadas: A Companhia não realizou transações envolvendo
partes relacionadas.
A Diretoria - Contador: Valdo Mandú Gomes - CRC 1SP218432/O-5
Publicações
Auditoria e consultoria
Taxas e tributos

posição patrimonial e financeira correspondente ao exercício apresentado.
São Paulo, 28 de março de 2020
Rubens Mario Marques de Freitas - Diretor Vice-Presidente
relevantes a posição patrimonial e financeira correspondente ao exercício
apresentado. São Paulo, 28 de março de 2020
Danilo Gamboa - Diretor Superintendente e de Relações com Investidores
Danilo Gamboa
Diretor Superintendente/DRI
Rubens Mario Marques de Freitas - Diretor Vice-Presidente
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a CompaNHIA A NáO MAIS SE MANTER EM CONTINUIDADE OPERACIONAL s !VALIAMOS A APREsentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. As normas de auditoria requerem que divulguemos
principais assuntos de auditoria em nosso relatório, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública de algum assunto, ou quando,
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas
de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
benefícios da comunicação para o interesse público. Dos assuntos que foram objeto de comunicação aos responsáveis pela governança, julgamos
que não há principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso
relatório de auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente.
São Paulo, 28 de março de 2020
BDO RCS
Auditores Independentes SS
CRC - 2-SP 013846/O-1

Auro Seigui Uehara - Contador CRC-1SP162.120/O-6

operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
5:DD@N"56?E:7:42>@D62G2=:2>@D@DC:D4@D565:DE@C`_@C6=6G2?E6?2D56>@?DEC2`f6D7:?2?46:C2D :?56pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
@>:DD_@@FC6AC6D6?E2`f6D72=D2D:?E6?4:@?2:D N(3E6>@D6?E6?5:>6?E@5@D4@?EC@=6D:?E6C?@DC6=6G2?E6D
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com
@@3;6E:G@566IAC6DD2C>@D@A:?:_@D@3C6267:4\4:25@D4@?EC@=6D:?E6C?@D5@2?4@ NG2=:2>@D2256quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga`f6D76:E2DA6=25>:?:DEC2`_@ N@?4=Fc>@DD@3C62256BF2`_@5@FD@ A6=25>:?:DEC2`_@ 5232D6
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi`f6D7FEFC2DA@56>=6G2C@2?4@2?_@>2:DD6>2?E6C6>4@?E:?F:5256@A6C24:@?2= NG2=:2>@D22AC6D6?tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 27 de março de 2020..
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S.
Gilberto Bizerra de Souza
CRC-2SP034519/O-6
Contador CRC-1RJ076328/O-2

Eduardo Affonso de Vasconcelos
Contador CRC-1 SP 166001/O-3

INTERCEMENT BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 62.258.884/0001-36
NIRE 35 3 0002324-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AOS DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE
DEBÊNTURES DA INTERCEMENT BRASIL S.A.
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
Nos termos da Cláusula X do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Adicional, em Duas Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da
InterCement Brasil S.A., com sede na Avenida Nações Unidas, nº 12.495, 13º andar, Torre Nações
Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, (a “Escritura de Emissão” e a “Emissora”, respectivamente) ﬁcam os Debenturistas e o
Agente Fiduciário convocados a participar da Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), que se
realizará no dia 14 de abril de 2020, às 10 horas, na sede da Emissora, acima indicada, a ﬁm de
deliberarem quanto à alteração da Data de Pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures
relativa à quarta parcela, para 20 de julho de 2020 e/ou outras datas de pagamento que venham
a ser determinadas na AGD, com a consequente alteração das datas de pagamento previstas na
Cláusula 4.1.6 item (a); e (b) autorização ao Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia,
para assinar os documentos relacionados aos itens a acima. A Companhia se reserva o direito de
negociar termos e/ou condições com os Debenturistas para que a matéria da Ordem do Dia seja
aprovada pelo quórum necessário. Visando conferir maior celeridade ao processo de cadastramento
dos Debenturistas presentes na AGD para ﬁns de deliberação, solicitamos ao Debenturista que
desejar ser representado por procurador que entregue, com antecedência mínima de 48 horas à sua
realização, o respectivo instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos para representação, na
sede social da Planner Trusttee DTVM Ltda. (“Agente Fiduciário”), no endereço Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e no endereço
eletrônico ﬁduciario@planner.com.br, devidamente acompanhado de cópia de atos societários
e/ou documentos que se façam necessários à comprovação da representação do Debenturista,
quando pessoa jurídica, encaminhando cópia à sede da Companhia, conforme indicada acima, aos
cuidados de sua Diretoria Jurídica.
São Paulo, 25 de março de 2020.
FRANKLIN LEE FEDER - Presidente do Conselho de Administração

MACHADINHO PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF n° 22.686.342/0001-40 - NIRE n° 35.300.478.843
- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019.
DATA, HORA E LOCAL: Em 24 de outubro de 2019, às 9h30, na sede social da Machadinho
Participações S.A. (“Companhia’*), localizada na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 14° andar.
Sala D, Torre Nações Unidas - Torre A. Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada nos
termos do artigo 124. parágrafo 4o da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades
Anônimas, “LSA”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. MESA:
Presidente, Ricardo Frederico Buarque Barbosa e Secretário, Luiz Augusto Klecz. ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre (i) a aceitação da renúncia do Sr. Ricardo Augusto Demonte Bonazzi ao cargo de
Diretor; (ii) a eleição da Sra. Andréa Lopes Villaça para o cargo de Diretora; (iii) a distribuição e
pagamento de dividendos intermediários e intercalares; e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a
tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários para execução dos itens anteriores.
DELIBERAÇÕES: Após discussão, por unanimidade dos acionistas e sem reservas ou ressalvas, foi
aprovada: (i) a aceitação da renúncia do Sr. RICARDO AUGUSTO DEMONTE BONAZZI, brasileiro,
casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 21.612.123-1 -SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob n° 157.670.078-02 ao cargo de diretor, nos termos do Termo de Renúncia por ele
apresentado em 30 de agosto de 2019 (Anexo 1). Neste sentido, o Sr. Ricardo deixa de exercer suas
atribuições no âmbito da Diretoria da Companhia em 30 de agosto de 2019, consignando-lhe os
agradecimentos pelos serviços prestados durante o tempo em que participou da administração da
Companhia; (ii) a eleição da Sra. ANDRÉA LOPES VILLAÇA, BRasileira, casada, administradora,
portadora da cédula de identidade RG n° 18.628.069 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n°
148.936.918-05, domiciliada na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 13° e 14° andares, Torre
Nações Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000. na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, ou até a investidura
de novo eleito. A Diretora ora eleita fora investida em seu cargo mediante a lavratura e assinatura do
Termo de Posse e Declaração de Desimpedimentos (Anexo II); (iii) com a aprovação de todos os
acionistas da Companhia, com fulcro no artigo 204 da Lei das S.A. e no artigo 19 do Estatuto Social
da Companhia, a declaração e distribuição de dividendos intermediários e intercalares no montante
total de R$36.870.336,71 (trinta e seis milhões e oitocentos e setenta mil e trezentos e trinta e seis
reais e setenta e um centavos), dos quais R$8.885.807,11 (oito milhões e oitocentos e oitenta e cinco
mil e oitocentos e sete reais e onze centavos) serão distribuídos a débito da conta ‘‘Reserva de
Lucros”; e R$27.984.529,60 (vinte e sete milhões e novecentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e
vinte e nove reais e sessenta centavos) serão distribuídos com base em balanço patrimonial
levantado em 30 de setembro de 2019. Deste modo, do valor total acima descrito, o montante de
R$29.496.269,37 (vinte e nove milhões e quatrocentos e noventa e seis mil e duzentos e sessenta e
nove reais e trinta e sete centavos) será distribuído aos acionistas detentores de ações preferenciais,
o que corresponde ao valor de R$4,6734625 por ação preferencial. Aos acionistas detentores de
ações ordinárias serão distribuídos R$7.374.067,34 (sete milhões e trezentos e setenta e quatro mil
e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), o que corresponde ao valor de R$0,28935817 por
ação ordinária. Os dividendos serão pagos aos acionistas em até 15 (quinze) dias da presente data,
com base na posição acionária na data desta Assembleia, passando as ações a serem negociadas
“ex-direitos” a partir do dia útil imediatamente posterior à realização desta Assembleia;
e (iv) a autorização à Diretoria da Companhia para que possa tomar todas as providências e praticar
todos os atos necessários para execução dos itens anteriores. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. São Paulo,
24 de outubro de 2019. Mesa: Ricardo Frederico Buarque Barbosa - Presidente, Luiz Augusto Klecz
- Secretário. Acionistas: P/InterCement Brasil S.A. - Ricardo Frederico Buarque Barbosa - Diretor,
Rubens Prado Valentin Júnior - Diretor; P/Itaú Unibanco S.A. Larissa Monteiro Araujo Procurador - RG 34.990.909-X - CPF 369.390.668-88, André Tavian Campos - Procurador - RG
43.936.728-1 - CPF 369.239.068-81. JUCESP nº 44.392/20-5 em 23/01/2020. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
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