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Ajuda a estados e municípios será
de R$ 130 bilhões, diz Ministro
Dívida das empresas mais afetadas
pela pandemia soma R$ 900 bilhões
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Uso de máscara será obrigatório no
transporte público de São Paulo
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O novo ministro da Justiça e
Segurança Pública, André Mendonça, tomou posse no cargo na
tarde da quarta-feira (29), em
cerimônia no Palácio do Planalto, e prometeu uma gestão técnica à frente da pasta.
“Esse compromisso, dentro
dessa expectativa de valores, vem
reforçado pela ética, pela integridade, por efetivamente ministrar a
justiça e ser agente de segurança da
nação brasileira. Na prática, com
uma atuação técnica, imparcial e
sempre disposta a prestar contas.
Não só ao chefe da nação, mas ao
país como um todo”, afirmou Mendonça em seu discurso de posse.
Agora ex-advogado-geral da
União, Mendonça assumiu o lugar de Sergio Moro, que pediu
demissão na semana passada.
Para comandar a AGU, o presidente Jair Bolsonaro também
deu posse, na mesma cerimônia,
ao procurador José Levi Mello
do Amaral Júnior. A posse de

dinheiro não pode virar aumento de salário. Se não estaríamos nos disfarçando sob o
manto de uma crise para fazer
um excesso eleitoral, para gastarmos, para fazermos aumento no funcionalismo no meio
de uma crise extraordinária, em
que milhões de brasileiros estão perdendo emprego”, disse
o ministro, em uma transmissão pela internet, organizada
pelo setor varejista.
Guedes disse que “estão
excetuados” dessa vedação de
aumento de salários, “médicos,
enfermeiros, policiais militares,
todo mundo que está na rua
ajudando a população a lutar
contra o vírus”.
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Braga Netto e Guedes
afirmam compromisso com
responsabilidade fiscal
Os ministros da Casa Civil,
general Braga Netto, e da Economia, Paulo Guedes, disseram
na quarta-feira (29) estarem
comprometidos com o equilí-

brio fiscal. Os dois negaram divergências em relação ao programa Pró-Brasil, plano de investimentos federais anunciado por
Braga Netto.
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Covid-19: Brasil tem
78.162 casos; 44% dos
pacientes estão curados

Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça
Durante o discurso, André
ambos foi prestigiada pelo presidente do Supremo Tribunal Fe- Mendonça também assumiu o
deral (STF), Dias Toffoli, e pelo compromisso de lutar contra a
presidente do Superior Tribunal corrupção e o crime organizado
de Justiça (STJ), João Otávio de e prometeu ao presidente a realiNoronha. O ministro Gilmar zação de mais operações da PolíMendes, também do STF, foi ou- cia Federal. A corporação é subortra autoridade do Judiciário que dinada ao Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Página 4
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O Ministério da Saúde divulgou, na quarta-feira (29), que o
Brasil registra 78.162 pessoas
com covid-19. O número de óbitos subiu para 5.466. A taxa de
letalidade é de 7%.
Até o momento, 34.132 pacientes foram curados da doença.
São Paulo concentra o maior
número de falecimentos
(2.247). O estado é seguido pelo
Rio de Janeiro (794), Ceará
(441), Pernambuco (538), e
Amazonas (380).

Além disso, foram registradas mortes no Maranhão (166),
Bahia (96) Pará (137), Espírito
Santo (76), Santa Catarina (44),
Minas Gerais (80), Rio Grande
do Sul (50), Paraná (82), Distrito Federal (28), Rio Grande do
Norte (53), Amapá (31), Alagoas (41), Goiás (27), Paraíba (58),
Roraima (seis), Piauí (24), Rondônia (15), Acre (17), Sergipe
(12), Mato Grosso (11), Mato
Grosso do Sul (nove), e Tocantins (três). (Agencia Brasil)

Esporte

Jenson Button disputa o
campeonato virtual SRO E-Sport
GT com um McLaren 720S GT3
Foto/ McLaren Automotive

Os preços do petróleo
avançaram na quarta-feira (29),
após os estoques nos Estados
Unidos terem registrado crescimento abaixo do esperado e
com uma queda nos estoques
de gasolina, sendo apoiados
também por esperanças de
melhoria na demanda à medida
em que alguns países europeus
e cidades dos EUA se preparam
para aliviar medidas de isolamento adotadas contra o coronavírus.
O petróleo Brent subia
0,98 dólar, ou 4,79%, a 21,44
dólares por barril, no início da
manhã de quarta-feira. O petróleo dos Estados Unidos avançava 2,02 dólares, ou 16,37%,
a 14,36 dólares por barril. Nos
primeiros dois dias da semana,
o petróleo nos EUA havia acumulado perdas de 27%.
Os estoques de petróleo
nos EUA tiveram alta de 10 milhões de barris, indo para 510
milhões de barris na semana
encerrada em 24 de abril, mostraram dados do Instituto Americano de Petróleo na terça-feira, abaixo das expectativas de
analistas, de 10,6 milhões.
Os estoques de gasolina caíram em 1,1 milhão de barris,
ante projeção de analistas de alta
de 2,5 milhões de barris.
“Os preços do WTI conseguiram recuperar um pouco do
terreno perdido em parte graças aos dados de estoques nos
EUA melhores que o esperado
ou, mais precisamente, não tão
ruins como se temia”, disse a
JBC Energy.
“Tirando a alta em Cushing,
que não chegou a ser exagerada, os dados de estoques também apontaram a primeira redução para gasolina em diversas semanas; um sinal que observadores otimistas do mercado tendem a gostar” acrescentou. (Agencia Brasil)

Novo ministro da Justiça
quer atuação técnica e mais
operações da Polícia Federal
Foto/Marcello Casal Jr/ABr

Preços de
petróleo
sobem após
crescimento
abaixo do
esperado
nos EUA

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, defendeu na terça-feira (28) que o acordo com
o Senado para enviar R$ 130
bilhões para o socorro aos estados e municípios está próximo
de ser concluído. Ele disse que
o presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, compreendeu a
necessidade de estabelecer uma
contrapartida de estados e municípios para receber os recursos da União, no projeto de lei.
A contrapartida é que não
haverá aumento de salários de
servidores por 18 meses. “Se
nós mandamos R$ 120 bilhões,
R$ 130 bilhões, extraordinariamente, em alta velocidade,
para estados e municípios, esse

Jenson Button
Com os eventos de automobilismo do SRO GT World
Challenge adiados devido à crise do Covid-19, um campeonato de e-sports foi criado usando o Assetto Corsa Competizione. Denominado GT World
Challenge Powered by AWS, o
campeonato é composto por
cinco etapas com três classes
competindo em corridas separadas, seguidas por uma “grande final” com os melhores colocados de cada classe.
A McLaren Automotive
será representada por 10 pilotos
na SRO E-Sport GT Series, com
seis participando da Pro Series
(para competidores do mundo
real) e outros quatro da Silver
Series (para pilotos de e-sport
convidados e já estabelecidos em
corridas de simulador). O campeonato também apresenta uma
classe Am (amador) que será decidida por uma competição pública de “hot lap”. Este campeonato
de corridas virtuais foi iniciado no
último domingo (26 de abril).
Jenson Button, campeão

mundial de Fórmula 1 em 2009,
encabeçará a classe Pro para a McLaren. Button disputou sete temporadas pela McLaren (foi vice-campeão
em 2011) antes de fazer uma aparição final no Grande Prêmio de Mônaco de 2017. Após uma carreira em
que totalizou 306 largadas (quarto
lugar na lista de todos os tempos),
ele fez sua estréia no e-sport com a
McLaren no GP virtual de Fórmula
1 no começo deste mês. Com essa
experiência, Button está se voltando para as corridas virtuais de GT,
refletindo sua posição na vida real
como proprietário de uma equipe, a
Jenson Team Rocket RJN, que compete com um McLaren 720S GT3.
Ben Barnicoat, piloto da
McLaren Customer Racing, representará a recém-criada equipe 2Seas Motorsport. Barnicoat
correu para várias equipes da
McLaren Customer Racing, tendo desempenhado um papel fundamental na bem-sucedida estreia do 720S GT3 no final de
2018. Recentemente, terminou
em segundo lugar na classificação geral das 12 Horas de Ba-

thurst, na Austrália, defendendo
a equipe 59Racing.
A Customer Racing Team
59Racing contará com o experiente piloto Martin Kodri´, que
conquistou uma vitória em sua
classe nas 12 Horas de Bathurst
em janeiro deste ano e deverá
competir no Campeonato Australiano de Endurance. Kodri´ terminou em terceiro lugar no International GT Open na última
temporada, pilotando para a equipe Teo Martin Motorsport.
Michael O’Brien, um dos pilotos do Programa de Desenvolvimento de Pilotos Automotivos
da McLaren Automotive em 2018,
conduzirá um 720S GT3 com o
design McLaren Customer Racing.
Dois outros McLaren 720S
GT3 se alinharão no grid virtual,
inscritos por equipes clientes. A Teo
Martin Motorsport será representada pelo experiente piloto de GT
Fabrizio Crestani, enquanto o histórico piloto de monopostos Benjamin Tusting irá competir pela
equipe britânica Balfe Motorsport.
Na categoria Silver (para
competidores de e-sports), Arthur
Kammerer, vencedor do SRO Charity Challenge, representa a McLaren ao lado do companheiro de
equipe Nils Naujoks, da G2 Esports. A Racing oN3 terá Patrick
Selva e a AJAR Simracing entrará
na pista com Jura Petritchenko.
Para acompanhar a competição e obter mais informações,
pode-se acessar o site https://
sro-esport.com/, os canais GT
World no YouTube e no Dailymotion e as páginas SRO Motorsports (Twitch e Facebook).

Race for Health reunirá
pilotos na luta contra a
COVID-19
Em um momento jamais
visto na história moderna da
humanidade uma Pandemia cobre de medo e incertezas todos
os cantos do planeta. Sistemas de saúde de vários países já entraram em colapso,
a maioria do mundo vive momentos de isolamento social e várias pessoas não terão
como retomar suas vidas após
a volta à rotina.
Pensando nisso três dos
mais promissores pilotos da
nova geração do automobilismo brasileiro se uniram para
realizar uma competição virtual e arrecadar recursos para a
luta contra este terrível mal. A
RACE FOR HEALTH tem
como embaixadores os pilotos
Sérgio Sette Câmara (Super
Formula), Felipe Drugovich
(F-2) e Gabriel Bortoleto (F4)
que, por convites pessoais, estão agregando um renomado
grupo de estrelas do esporte,
tanto em nível nacional como
internacional, para uma disputa eletrizante.
Todas doações serão direcionadas para o Fundo de Crise Coronavírus de Médicos
Sem Fronteiras, organização
de ajuda humanitária internacional que leva cuidados de
saúde a pessoas afetadas por
crises humanitárias. Nesse
momento, além dos quase
500 projetos regulares de
MSF, a organização está respondendo à pandemia de COVID-19 em mais de 50 países,
inclusive o Brasil.
A RACE FOR HEALTH
será realizada no dia 1º de
Maio, às 18 horas, e terá trans-

missão
do
site
Motorsport.com e da Band
Sports. Consagrados nomes
do esporte como o de Rubens Barrichello, Helio Castroneves, Felipe Nasr, Antônio Felix da Costa (Portugal),
Tom Dilmann (França), Richard Verschoor (Holanda)
dentre outros irão dividir a
pista com as novas estrelas
do esporte como Caio Colet,
Victor Franzoni, Dudu Barrichello, Matheus Leist, dentre
vários outros. Como homenagem ao legado de Ayrton
Senna, a competição conta
com apoio da Senna Brands.
A corrida terá 1h30 minutos de duração e os participantes disputarão a prova
em duplas, no tradicional
circuito das 24 Horas de Le
Mans. De forma inovadora
a formação do grid de largada será definida pelo número de doações. Em parceria com a plataforma
Meep Donate cada piloto
terá como registrar as doações individualmente para
o seu carro e, com isso, faltando 30 minutos para a largada do evento, será feita a
apuração das doações até
aquele momento e a definição do grid de largada.
Para gerar maior realidade e credibilidade o evento
utilizará como base o software IRacing e a organização do
evento está sob a responsabilidade da IRB Esports e da
KTF Sports.
A participação de pilotos
no evento é restrita a convidados e será limitada.
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Uso de máscara será obrigatório
no transporte público de São Paulo
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, Cesar Neto tem sua coluna (diária)
de política publicada - desde 1993 - na imprensa de São Paulo
(Brasil). Foi se tornando referência também na Internet, via
www.cesarneto.com ; no Twitter, via @CesarNetoReal ; Email
cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SP)
São muitos os vereadores da bancada cristã, rezando e orando
pra que o prefeito Bruno Covas (PSDB) consiga vencer o câncer
e se recuperar também pela fé Cristã. As eleições municipais 2020
são as mais inusitadas e sem as lógicas anteriores, por causa das
mortes da pandemia Covid-19
.
PREFEITURA (SP)
Entre tantas más notícias pela pandemia Covid-19, a boa é
que o prefeito de São Paulo - Bruno Covas (PSDB) - teve a notícia de que sua imunoterapia - contra um câncer que resiste pode lhe dar sobrevida. O texto acima demonstra que sua fé cristã agrega o Médico dos médicos (Jesus)
.
ASSEMBLEIA (SP)
Deputados de vários partidos, que estavam com tudo preparado pras campanhas nas quais disputariam as prefeituras das suas
cidades por todo o Estado, podem vir a repensar suas candidaturas, por conta das mudanças bruscas nas vidas dos eleitores em
função da pandemia Covid-19
.
GOVERNO (SP)
Nem o então Presidente da República (1995 - 2002) Fernando Henrique Cardoso (PSDB)) teve um vice tão eficiente (exsenador Marco Maciel - PFL) como tem o João Doria (dono do
novo PSDB). Rodrigo Garcia (DEM ex-PFL) trabalha - na dele dia e noite, mesmo depois da pandemia Covid-19
.
CONGRESSO (BR)
Paulo Guedes renegocia com Senado e Câmara dos Deputados, equacionando compensações pros gastos bilionários pelos
Estados e municípios - sem necessidade de prestação de contas
por causa da pandemia Covid-19. O ministro (Economia) aposta
que o Brasil vai surpreender o mundo
.
PRESIDÊNCIA
Da Advocacia Geral da União pro Ministério (Justiça e Segurança Pública), André Mendonça deu um testemunho de éticas
cristãs. O protestante (Presbiteriano) e Teólogo não tratou das
mesquinharias - do tipo por que o Presidente Bolsonaro indicou
um policial federal que se tornou amigo ...
.
( REPÚBLICA )
... pra dirigir a Polícia Federal (leia-se liminar de Alexandre
Moraes - Supremo - impedindo a posse por se tratar de alguém
que poderia aparelhar a PF pro Presidente). Em tempo: Mendonça, que pode virar ministro no Supremo, demonstrou conhecimentos concretos e espirituais
.
PARTIDOS (BR)
Vários dos adversários políticos do governo Bolsonaro (exPSL e ainda sem partido) tão insistindo em chamar o agora ministro (Justiça e Segurança Pública) de “terrivelmente evangélico”. terrivelmente injusto com André Mendonça, que demonstrou nas falas que tem o Amor Cristão
.
HISTÓRIAS (BR)
É importante que historiadores isentos de paixão política pesquisem como realmente foram os governos militares (de 1964
com Castelo Branco até João Figueiredo finalizando em 1985).
A importância disso é o número de generais em cargos importantes no governo Bolsonaro
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O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (29) que
o uso de máscaras de proteção
passará a ser obrigatório para
passageiros do Metrô, da CPTM,
dos ônibus intermunicipais da
EMTU nas regiões metropolitanas e dos ônibus rodoviários fiscalizados pela Artesp.
O decreto com as regras será
publicado amanhã no Diário Oficial e a medida passa a valer a
partir da próxima segunda-feira
(4). O uso de máscaras também
será obrigatório nos ônibus da
Prefeitura de São Paulo.
“Tenho certeza que essa medida será seguida também por
decretos municipais dos demais
prefeitos do Estado de São Paulo para tornar obrigatório o uso
de máscaras no transporte cole-

tivo. A obrigatoriedade é válida
também para táxis e aplicativos,
e a especificação será feita pelas prefeituras municipais”, disse Doria.
A medida está alinhada com
as ações que o Governo do Estado vem tomando para frear o
ritmo de contaminação da COVID-19. “Usar máscara é uma
medida de cuidado pessoal e um
gesto que demonstra respeito a
quem está ao seu lado. Se todos
colaborarem, vamos juntos vencer o coronavírus e sair dessa
crise”, afirmou o Secretário dos
Transportes Metropolitanos,
Alexandre Baldy.
Caberá às empresas e aos
prestadores de serviços fiscalizar e não permitir a entrada e a
permanência de pessoas sem

máscaras no interior das estações, dos vagões e dos ônibus.
“As empresas serão fiscalizadas pelos órgãos estaduais e
municipais e advertidas se identificarmos o não cumprimento
desta determinação. Depois da
advertência, serão multadas”,
explicou o Governador.
Limpeza e higienização
Além da intensificação na
limpeza e higienização nos
trens, ônibus, estações e terminais desde o início da disseminação do novo coronavírus, a
STM analisa, também, a viabilidade de passar a higienizar os
trens e ônibus intermunicipais
com equipamento que emite luz
ultravioleta (UV).
A tecnologia foi testada no

Metrô em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT) e poderá ser adotada na
CPTM e na EMTU.
O robô Hyperviolet C600
deverá ser um grande aliado no
combate ao coronavírus, porque
é eficaz, ágil e de baixo custo. O
aparelho tem a capacidade de
desinfectar cada vagão ou veículo em até um minuto.
O projeto foi idealizado no
Brasil pelo piloto Lucas Di
Grassi, com o conceito de protótipo realizado de forma técnica pela Zasso. A capacidade de
desinfecção do equipamento
depende da energia por área
(joule/m2). Em uma aplicação
com energia suficiente a capacidade de esterilização pode ser
de 100%.

SP registra 2.247 mortes por coronavírus,
com novo aumento de 198 óbitos em 24 horas
Pelo segundo dia consecutivo, o Estado de São Paulo confirma cerca de 200 em um período de 24 horas. Nesta quartafeira (29), São Paulo registra
2.247 óbitos por coronavírus,
198 a mais do registrado na terça-feira (28). Com o avanço da
COVID-19 para o interior, litoral e Grande São Paulo, já são
808 vítimas fatais fora da capital. Já houve um ou mais óbitos
em 144 municípios, no total.
Casos também já foram confirmados em 314 cidades, totalizando 26.158 pessoas infectadas. Entre estas, 9.520 residiam
fora da cidade de São Paulo. A
relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser
consultada
em
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
“Nós não podemos deixar de
enfatizar o ‘Fique em casa’. Além

disso, o uso de máscaras, que é
extremamente importante. A sua
máscara me protege e a sua máscara protege a você, afirmou o
Secretário da Saúde, José Henrique Germann Ferreira.
Mais de 600 novas internações ocorreram desde ontem,
totalizando 8,6 mil pessoas em
atendimento nos hospitais de
São Paulo. Hoje, há 3.445 pacientes em UTI e 5.175 em enfermaria.
Consequentemente, cresceram as taxas de ocupação dos
leitos de UTI para atendimento
a COVID-19, chegando a 68,7%
no Estado de São Paulo e 85,1%
na Grande São Paulo.
Na quarta-feira (29), o Governo de São Paulo anunciou a
aquisição de novos respiradores.
Os equipamentos vão auxiliar no
atendimento a pacientes de todo
o Estado. “Há clara necessidade

de novos respiradores, que têm
o objetivo de aplacar o que acontece no já pressionado sistema
de saúde. Basta verem os números. Hoje nós temos a interiorização do vírus. Já uma pressão
por leitos de UTI no interior do
Estado de São Paulo, a região do
Grande ABC já muito pressionada e o litoral já muito pressionado”, alertou o infectologista
David Uip, coordenador do Centro de Contingência.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais, estão
1.309 homens e 938 mulheres.
Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos
ou mais, totalizando 73,9% das
mortes.
Observando faixas etárias
subdividas a cada dez anos, notase que a mortalidade é maior
entre 70 e 79 anos (559 do to-

tal), seguida por 60-69 anos
(490) e 80-89 (449). Também
faleceram 158 pessoas com
mais de 90 anos. Fora desse grupo de idosos, há também alta
mortalidade entre pessoas de 50
a 59 anos (293 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (183),
30 a 39 (85), 20 a 29 (22) e 10 a
19 (7), e um com menos de dez
anos.
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são
cardiopatia (59,9% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,8%), doença renal (11,9%), pneumopatia (11,6%), e doença neurológica (11,3%). Outros fatores
identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças
hematológica e hepática.
Esses fatores de risco foram
identificados em 1.835 pessoas
que faleceram por COVID-19
(81,7%) do total.

Governo de SP entrega hospital de campanha
do Complexo Esportivo do Ibirapuera
O Governador João Doria e
o Secretário de Estado da Saúde José Henrique Germann Ferreira entregaram na quarta-feira (29) o hospital de campanha
do Complexo Esportivo do Ibirapuera, que começa a funcionar nesta sexta-feira (1°) para
atendimento exclusivo a casos
menos graves de COVID-19.
“Anunciamos o projeto no
dia 7 de abril e fizemos a entrega em menos de um mês. O
hospital do Complexo Ibirapuera atende 268 leitos e complementa o trabalho realizado
por Prefeitura de São Paulo e
Governo do Estado com os
hospitais de campanha do Pacaembu e do Anhembi”, informou Doria.
O serviço foi montado com
todo o aparato tecnológico para
garantir atendimento com qualidade e humanização, além da
prevenção a contaminações.
Equipes de saúde e pacientes te-

rão acesso à internet wi-fi para
manter contato com familiares,
já que visitas e presença de
acompanhantes serão restritas.
Boletins médicos serão enviados por videochamadas, além
de um canal por WhatsApp para
contato diário.
Os internados terão suporte
de uma equipe multiprofissional
e atividades focadas no bem-estar emocional, como biblioteca
itinerante, mandalas para colorir e outras atividades culturais.
A estrutura tem sistema de arcondicionado que assegura climatização adequada e troca de
ar constante, atendendo às normas sanitárias e de segurança.
No total, 800 profissionais
vão atuar na unidade, incluindo
213 médicos, 444 profissionais
de enfermagem, 33 fisioterapeutas, 14 farmacêuticos, dez
assistentes sociais, oito nutricionistas, cinco psicólogos,
dois fonoaudiólogos, 52 profis-

sionais de apoio técnico e 19
recepcionistas. A capacitação
das equipes começou nesta semana.
O hospital terá 240 leitos de
baixa complexidade, 28 leitos
de estabilização, sala de descompressão, consultórios médicos e tomografia. A unidade é
referenciada e vai receber pacientes encaminhados por serviços de pronto atendimento.
Com investimento de R$ 12
milhões na obra e custeio de R$
10 milhões mensais, o hospital
foi erguido no Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães. A área total é de 7,5 mil
metros quadrados e ocupa o gramado e parte da pista de atletismo do Complexo, graças a uma
parceria com a Secretaria de
Estado de Esportes, que cedeu
o espaço para montagem.
Sustentabilidade
Todos os processos terão

uso extremamente reduzido de
papel, diminuindo os riscos de
contaminação por contato. Documentos médicos e de rotina
serão feitos por sistema informatizado, com prontuário eletrônico.
“Esse serviço foi estruturado de forma a oferecer plenas condições tanto para cuidado físico e médico quanto
para favorecer o aspecto
emocional dos envolvidos,
com conforto aos pacientes
e agilidade aos colaboradores”, afirma o Secretário de
Estado da Saúde, José Henrique Germann.
O hospital de campanha
conta ainda com uma máquina
para compactação e desinfecção de lixo hospitalar que reduz resíduos em até 50% do
peso e até 80% de volume, sem
uso de produtos químicos e
com baixo consumo de água e
eletricidade.

Cidades paulistas adotam sistema
de ‘drive thru’ em feiras livres
Feirantes de Bebedouro e
Valinhos adotaram sistema de
drive thru (em que o cliente compra a mercadoria sem sair do
carro) para manter as vendas
das feiras livres durante o período de quarentena. Desde
22 de março, vigora no Estado decreto que limita certas
atividades para reduzir aglomerações e, dessa forma, conter o avanço do novo coronavírus. A medida está prevista para
durar até 10 de maio.
As feiras livres, a exemplo
de supermercados, padarias e
farmácias, estão autorizadas a
funcionar durante a quarentena.
Neste link, há a relação completa
dos serviços e negócios permitidos durante esse período. Em
Bebedouro e Valinhos feirantes
optaram por oferecer o novo
formato como alternativa para

manter a renda dos pequenos
produtores e permitir que consumidores comprassem com
segurança.
Quem foi aos endereços indicados, ficou dentro do veículo ou foi a pé, e adquiriu os produtos pela calçada lateral de forma organizada. Para garantir a
segurança de todos, além dos
feirantes e clientes utilizarem
máscaras de proteção e álcool
gel, os profissionais das prefeituras mediram a temperatura dos que estavam presentes,
e todos os veículos foram higienizados através de um arco de
desinfecção.
Para o prefeito de Bebedouro, Fernando Galvão, apesar de
todas as dificuldades existentes
para evitar a proliferação do vírus, a economia do município
precisa girar de forma criativa,

sem deixar de lado a segurança
das pessoas. “Criamos esse novo
formato de feira, pois as pessoas querem e precisam consumir
alimentos de qualidade, e nossos
feirantes não podem ficar sem
seu sustento. Essa ação foi o
que conseguimos realizar até
esse momento, iniciativa que
só está sendo possível graças
ao apoio de nossos feirantes e
compreensão por parte da população”, afirmou.
Em Bebedouro, o novo formato será realizado todos os
domingos, das 6h às 12h, no
Sambódromo Municipal. Já em
Valinhos, a feira acontecerá novamente na próxima quarta-feira, dia 29, das 17h às 20h, no
Centro de Artes Cultura e Comércio (CACC): Avenida dos
Esportes s/n, Centro.
A Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo estuda replicar o modelo em outras cidades do Estado. A Secretaria da Saúde lembra que, no atual momento, as recomendações
de ficar em casa, para quem puder, e de higienizar as mãos com
frequência são as mais importantes para evitar a infecção por
COVID-19, doença provocada
pelo novo coronavírus.
“Nós precisamos ficar em
casa cada vez mais. Coloque suas
pessoas idosas em casa. Só saia
para trabalhar aqueles que estão
envolvidos nas atividades essenciais, para manter o ‘Fique em
casa’. Gostaria muito de salientar isso. É o único remédio que
nós temos, acrescido principalmente, agora, do uso de máscaras”, salienta o secretário da
Saúde, José Henrique Germann
Ferreira.
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Ajuda a estados e municípios será
de R$ 130 bilhões, diz Ministro
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, defendeu na terça-feira (28) que o acordo com
o Senado para enviar R$ 130 bilhões para o socorro aos estados e municípios está próximo
de ser concluído. Ele disse que
o presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, compreendeu a necessidade de estabelecer uma
contrapartida de estados e municípios para receber os recursos da União, no projeto de lei.
A contrapartida é que não
haverá aumento de salários de
servidores por 18 meses. “Se
nós mandamos R$ 120 bilhões,
R$ 130 bilhões, extraordinariamente, em alta velocidade, para
estados e municípios, esse dinheiro não pode virar aumento
de salário. Se não estaríamos nos
disfarçando sob o manto de uma
crise para fazer um excesso eleitoral, para gastarmos, para fazermos aumento no funcionalismo
no meio de uma crise extraordinária, em que milhões de brasileiros estão perdendo emprego”, disse o ministro, em uma
transmissão pela internet, organizada pelo setor varejista.
Guedes disse que “estão excetuados” dessa vedação de aumento de salários, “médicos,
enfermeiros, policiais militares,
todo mundo que está na rua ajudando a população a lutar contra
o vírus”.
Reservas internacionais e
privatizações
O ministro defendeu ainda
redução no tamanho das reservas internacionais para diminuir
a dívida bruta. “Podemos redu-

zir um pouco as reservas que temos. Isso dá uma redução de dívida bruta”, afirmou.
Guedes disse ainda que ontem esteve em reunião com o
presidente Jair Bolsonaro e foi
discutido o plano de privatizações do governo. Segundo o ministro, o secretário especial de
Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Salim Mattar,
mostrou que o Brasil tem ativos
imobiliários (propriedades) que
superam o valor de R$ 1 trilhão,
além de R$ 900 bilhões em empresas estatais. “Temos uma dívida de R$ 4 trilhões e quase R$
2 trilhões em ativos. Se acelerarmos as privatizações e a venda de imóveis, também podemos
reduzir a dívida”, disse.
Mais competição
Na transmissão, o ministro
afirmou que é preciso ter mais
competição no “andar de cima”
da economia, citando bancos e
empreiteiras. “Há milhões de
pequenos empreendedores competindo e criando prosperidade,
criando emprego e trazendo a
saúde financeira para a população brasileira. Queremos que, no
andar de cima, também aconteça essa competição”, afirmou.
Para o ministro, com mais
competição e consequentemente mais produtividade, os salários dos trabalhadores vão subir e
será possível “criar um mercado de consumo de massa”. “Já
foi ensaiado [criar um mercado
consumidor de massa] duas ou
três vezes, mas não teve sustentação, porque não foi ensaiado
em cima da produtividade, da

acumulação de capital, dos impostos mais baixos, da maior
geração de emprego. Ele foi
sempre ensaiado só jogando um
chuveirinho de dinheiro para o
mais pobre”, argumentou.
“Não queremos dar chuveirinho de dinheiro. Já demos
FGTS [Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço] duas vezes,
agora demos o auxílio emergencial”, acrescentou. Segundo ele,
essas medidas ajudam, mas somente o aumento de produtividade será eficiente. “Essa é a
verdadeira proteção para com o
trabalhador brasileiro”, disse.
Testes da covid-19
Guedes defendeu ainda que,
quando a economia voltar a funcionar, os empresários testem
sistematicamente os funcionários. “Precisamos de vocês agora, empresário, fazendo testes.
Funcionário chegou, faz o teste.
Se está infectado, vai para casa”,
disse.
Crédito para as empresas
Na transmissão, Guedes disse que a liberação de compulsórios - recursos que os bancos
são obrigados a deixar depositados no Banco Central - foi
usada pelos bancos para negociar com as maiores empresas.
“Soltamos primeiro o crédito,
liberando compulsórios e esperando a maré de liquidez subir. Mas os bancos, em um momento de crise, pensam primeiro no depositante do que
nos tomadores de crédito. Conservadoramente, eles retiveram essa liquidez e renegocia-

ram o crédito de seus melhores clientes, que são as maiores
empresas”, afirmou.
Para as pequenas e médias
empresas, Guedes disse que foi
lançada a linha de financiamento da folha de pagamentos. E para
as microempresas, ele citou o
projeto de lei que vai permitir
aos bancos darem empréstimos
de valor correspondente a até
30% de sua receita bruta. De
acordo com ele, esse crédito
deve chegar a R$ 16 bilhões,
beneficiando 3,5 milhões de
micro e pequenas empresas.
Mal-entendido
Guedes afirmou ainda que
houve um mal-entendido na avaliação de que o programa PróBrasil lançado pela Casa Civil
tenha gerado conflito com a
equipe econômica. O programa
de investimento do governo federal foi lançado sem a presença de Guedes.
“O general Braga Netto é o
chefe da Casa civil. Ele é o homem que tem que compatibilizar todos os programas setoriais. Naturalmente, todos os ministérios têm os seus projetos.
A economia tem que dizer quanto tem de recursos”, afirmou.
Ele defendeu que a retomada da economia não será por
investimentos públicos, mas
pelos privados. “A retomada do
crescimento virá pelo investimento privado”, afirmou. E argumentou ainda que o “PAC
[Programa de Aceleração de
Crescimento, lançado em
2007] já foi seguido e já deu
errado”. (Agencia Brasil)

Dívida das empresas mais afetadas
pela pandemia soma R$ 900 bilhões
A dívida total das empresas
mais afetadas pela pandemia de
covid-19 no Brasil soma R$ 900
bilhões. Desse total, R$ 556 bilhões são dívidas com o sistema
financeiro nacional, informou
na quarta-feira (29) o diretor de
Fiscalização do Banco Central
(BC), Paulo Souza, em entrevista
coletiva, transmitida pela internet, para apresentar o Relatório
de Estabilidade Financeira.
De acordo com Souza, os
setores mais afetados são comércio, serviços, transporte, indústria de transformação, eletricidade e gás.
No relatório, o Banco Central divulgou uma simulação do
impacto econômico gerado pela
pandemia de covid-19. O BC
selecionou 1,6 milhão de empresas (1,5 milhão dos setores
mais afetados e 100 mil fornecedores) e 9,9 milhões de empregados (7,5 milhões das empresas afetadas diretamente e

2,4 milhões dos fornecedores).
Na simulação, o BC considera
que essas empresas entrariam em
default (quando a empresa não
consegue pagar os seus credores).
O resultado da simulação,
chamado de teste de estresse,
mostra que seria necessário aumento de R$ 395 bilhões em
provisão (reservas para casos de
perdas) dos bancos, devido à
quebra das empresas. Desse total, R$ 207,3 bilhões seriam das
empresas mais afetadas; R$ 48,1
bilhões dos empregados diretos;
R$ 96,5 bilhões da cadeia de
fornecedores; R$ 23,1 dos empregados dos fornecedores; R$
8,9 bilhões referentes a reclassificação de risco de empresas
afetadas, mas que não entrariam
em default; e R$ 11,1 bilhões de
contágio interfinanceiro.
“Devido ao volume de provisões que seriam necessárias, a
capacidade de o sistema gerar

novos créditos e sustentar o
crescimento da economia ficaria temporariamente comprometida”, diz o relatório.
“Seria o impacto mais severo, dependendo da duração da
pandemia”, disse Paulo Souza.
Ele acrescentou que, com esse
impacto, para o sistema financeiro voltar a se enquadrar no
nível regulatório mínimo, seriam necessários R$ 70 bilhões, o que corresponde a
7,2% do patrimônio de referência (PR) do Sistema Financeiro Nacional. Segundo o relatório, considerando a rentabilidade em períodos de crises
anteriores, seriam necessários
três anos para o sistema recompor sua atual capacidade.
“Para se ter uma ideia, no
estudo realizado em 2015 sobre
os setores envolvidos na Lava
Jato esse impacto era de R$ 3,4
bilhões, representava 0,4% do
PR. De qualquer forma, o siste-

ma financeiro mostra-se capaz
de absorver esse impacto com
os resultados que vão ser auferidos futuramente”, disse o diretor do BC.
Souza destacou que, na época da operação Lava Jato, as
empresas envolvidas eram acusadas de crimes relacionados à
corrupção, com risco de imagem. “Tanto o governo quanto o
sistema financeiro não tinham
como prestar auxílio naquele
período. No caso específico [da
pandemia de covid-19], os efeitos estão sendo causados por
fatores que não estão relacionados à gestão das empresas. É um
caso sanitário, de saúde. E tanto
o sistema financeiro quanto o
governo têm todo interesse em
contribuir na solução. Portanto,
a gente espera que esse impacto
seja muito inferior ao cenário de
estresse apresentado, mas temos
que estar preparados”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Déficit nas contas públicas deve
chegar a R$ 600 bilhões este ano
Devido aos gastos extras
para o enfrentamento da pandemia de covid-19 e a queda de
receitas, o déficit nas contas
públicas deve se aproximar de
R$ 600 bilhões este ano, valor
correspondente a cerca de 8%
do Produto Interno Bruto (PIB),
soma de todos os bens e serviços produzidos no pais. A previsão foi divulgada na quarta-feira
(29) pelo Tesouro Nacional. Se
essa estimativa se confirmar,
será o maior déficit primário
(despesas maiores que as receitas, sem considerar o cálculo os
gastos com juros) já registrado.
Em 2019, o déficit primário
do setor público ficou em R$ 61
bilhões (0,9% do PIB). “Qualquer que seja o critério, deve
haver forte aumento do déficit

primário e nominal do setor público este ano para reduzir os
efeitos econômicos e sociais da
covid-19. Por consequência, haverá elevação significativa do endividamento público e requererá
um esforço fiscal do país ainda
maior no período posterior ao da
crise. A manutenção do processo
de consolidação fiscal, por meio
da regra do teto dos gastos, é fundamental para garantir a solvência
das contas públicas e, por consequência, a sustentabilidade das
políticas públicas tão necessárias no país”, diz o Tesouro.
Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, o governo federal deve
apresentar déficit de R$ 550 bilhões, em função da perda de arrecadação, gerada pela econo-

mia em queda, e pelo “aumento
temporário de despesas” para
enfrentar os efeitos econômicos e sociais da pandemia. “Junto com o déficit de estados e
municípios [previsto em cerca
de R$ 50 bilhões], é um número
bastante expressivo. Não se
pode falar que o Brasil não está
reagindo à crise econômica e
social que decorre do coronavírus”, afirmou Mansueto.
De acordo com secretário,
devido a esse cenário, neste mês
o déficit primário deve superar
o resultado de todo o ano de
2019. O resultado de abril será
divulgado pelo Tesouro no próximo mês.
Os dados do Tesouro divulgados na quarta-feira, relativos
a março, mês que não foi total-

mente afetado pelos impactos
econômicos da pandemia, mostram que o déficit primário do
governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) chegou a R$ 21,171
bilhões, resultado próximo ao
registrado em igual mês de 2019
(R$ 21,087 bilhões). De acordo com Mansueto, isso aconteceu porque neste ano não houve
pagamento de precatórios como
em 2019. Ele explicou que o
governo aguarda aprovação de
crédito suplementar pelo Congresso Nacional para fazer os
pagamentos de precatórios.
De janeiro a março, o déficit primário chegou a R$ 2,908
bilhões, contra R$ 9,288 bilhões
registrados no primeiro trimestre de 2019. (Agencia Brasil)

Confiança do empresário do comércio
tem maior queda em cinco anos
O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec)
caiu 5,3% na passagem de março para abril. É o segundo recuo
consecutivo e a maior queda percentual desde abril de 2015, de
6,4%. O dado foi divulgado na
quarta-feira (29) pela Confederação Nacional do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (CNC).
A queda em relação a abril de
2019 chegou a 3,6%. Segundo a
CNC, o otimismo dos empresários do comércio foi fortemente afetado pela crise econômica
provocada pela pandemia do
novo coronavírus (covid-19).
Na comparação com março

deste ano, houve quedas de 5,1%
na confiança em relação ao momento atual, de 6,3% nas expectativas e de 3,2% nas intenções
de investimentos. Os componentes que tiveram maiores
quedas foram confiança no
momento atual da economia,
7,2%, e confiança no futuro da

economia, de 7,7%.
Na comparação com abril
de 2019, foram observadas
quedas de 1,1% na confiança
em relação às condições atuais e de 7,5% em relação às expectativas. As intenções de investimento ficaram estáveis.
(Agencia Brasil)
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Coronavírus aumentará
pobreza na América Latina
e Caribe, diz FAO
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO - Food and Agriculture Organization) alertou na
quarta-feira (29), em seu novo relatório, para as consequências
da pandemia do novo coronavírus na América Latina e no Caribe.
A região, que observou uma piora na segurança alimentar nos
últimos anos, deve ter aumento da fome e da pobreza. A FAO
apela aos governos para que declarem oficialmente a alimentação e a agricultura como atividades estratégicas fundamentais,
que requerem atenção e apoio especiais de todos os órgãos do
estado, bem como da população em geral.
“Manter o sistema alimentar vivo é essencial para que a crise
da saúde não se transforme em crise alimentar”, disse Julio Berdegue, representante regional da FAO.
A América Latina e o Caribe produzem e têm reservas suficientes para alimentar de forma adequada os seus habitantes nos
próximos meses. Para a FAO, no entanto, o principal risco no
curto prazo é não conseguir garantir o acesso à alimentação da
população mais vulnerável, que está cumprindo as medidas de
segurança sanitária e que, em muitos casos, perdeu sua principal
fonte de renda.
Em 2020, o número de pessoas pobres na região deve passar
de 186 para 214 milhões de pessoas, enquanto o número de pessoas em extrema pobreza poderá aumentar de 67,5 para 83,4
milhões. Isso significaria que entre 2019 e 2020 a taxa de pobreza regional passou de 30,3% para 34,7% e a taxa de pobreza
extrema de 11,0% para 13,5%. As estimativas são da Comissão
Econômica para América Latina e Caribe, a Cepal.
A previsão para 2020 é de contração da economia regional
em 5,3%, com quedas de 5,2% na América do Sul, 5,5% na Mesoamérica e 2,5% no Caribe. O Brasil deve sofrer retração de
5,2%.Na caso específico do Brasil, o documento reforça a importância de assegurar a continuidade das merendas oferecidas
aos estudantes que participam dos programas de alimentação
escolar e ressalta iniciativa vigente: “estudantes de escolas públicas e beneficiários do programa Bolsa Família recebem, para
suprir a alimentação, o valor de R$ 3,98 que serão transferidos
para as famílias de acordo com a situação de cada aluno que está
no registro do Departamento Educação, ou seja, em três faixas:
alunos que recebem uma refeição na escola terão direito ao valor de R$ 59,70 pelos 15 dias de suspensão; os estudantes que
recebem duas refeições têm direito a R$ 119,40; e quem recebe
três refeições terá direito a R$ 179,10. O dinheiro estará disponível através do Cartão de Material Escolar. No total, cerca de
70 mil famílias receberão o benefício”.
O relatório sugere ainda outras medidas para redução do impacto da pandemia. Entre elas, esta a entrega de alimentos para
as comunidades e territórios mais vulneráveis, em coordenação
com agências governamentais autorizadas ou cooperação internacional; a isenção de impostos sobre alimentos básicos para
famílias com crianças idade escolar, especialmente para trabalhadores dos setores mais econômicos afetados; e distribuição
em domicílio de alimentos frescos, se possível da agricultura
familiar.
Além disso, para garantir a oferta de alimentos, a FAO recomenda facilitar o transporte e o acesso econômico a insumos
produtivos (sementes, fertilizantes, alimentos para animais, etc.),
máquinas e infraestrutura.
As medidas políticas devem ser focadas principalmente em
“garantir acesso de produtores e produtos aos mercados, fornecimento de material sanitário para proteger os atores da cadeia
(em fazendas, agronegócios, mercados atacadistas, lojas e supermercados), implementação de medidas de segurança e limpeza nos pontos de armazenamento e venda, flexibilidade à operação das redes de supermercados e outras infraestruturas essenciais para facilitar o transporte de produtos frescos. A promoção do comércio eletrônico e a distribuição de alimentos em
casa, também é uma estratégia importante”, ressalta o informe.
Os impactos na oferta e na demanda de alimentos durante a
pandemia dependerão das estruturas produtivas e comerciais dos
países, de seus níveis e grau de desigualdade de renda e de fatores externos relacionados aos mercados de energia e crédito, e
às taxas de câmbio. Para a FAO, os problemas que atingem a região não conhecem fronteiras e, portanto, devem ser enfrentados conjuntamente.
O relatório destaca, ainda, a importância de que os países
desenvolvam políticas comerciais e fiscais que mantenham o
comércio mundial aberto, para evitar mudanças nos preços domésticos ou reduções na oferta de alimentos. O documento foi
desenvolvido a pedido da Presidência Pro Tempore do México
para a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe
(Celac). (Agencia Brasil)

Publicado decreto que lança a
Estratégia de Governo Digital
2020-2022
O Decreto nº 10.332, de 28
de abril de 2020, que estabelece a Estratégia de Governo Digital 2020-2022 foi lançada
pelo governo federal, por meio
do Decreto 10.332, publicado
no Diário Oficial da União da
quarta-feira (29). O documento
traça o caminho para um governo totalmente digital.
Entre as metas previstas, está
a digitalização de 100% dos serviços públicos no âmbito federal e ações que simplifiquem a
vida do cidadão também nos estados e municípios. “O objetivo
deste governo é facilitar e modernizar a vida do cidadão brasileiro. A Estratégia de Governo
Digital caminha para esta meta”,
disse o ministro da SecretariaGeral da Presidência da República, Jorge Oliveira.
Além da economia já propiciada, de R$ 2,2 bilhões anuais com
a digitalização de 668 serviços
federais desde janeiro do ano passado, o governo passou a contabilizar também as horas de burocra-

cia poupadas pela população.
Pelas estimativas do governo federal, os brasileiros já poupam 147 milhões de horas por
ano com os serviços públicos
federais digitalizados nos últimos 15 meses. “É o equivalente
a um dia inteiro de trabalho a toda
a população economicamente
ativa da Grande São Paulo’.
O processo de elaboração do
documento contou com 150 participantes de 32 organizações
públicas e privadas, além das 320
contribuições recebidas em consulta pública, realizada em novembro do ano passado.
Com a aplicação da nova Estratégia de Governo Digital, a
partir de deste ano, a previsão de
economia para o governo federal em cinco anos é de R$ 37,9
bilhões, com a eliminação de
papel e burocracia, de locação
de estruturas e contratação de
pessoal para atendimento presencial, além de perdas com erros e fraudes nos serviços públicos. (Agencia Brasil)
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ADS Energias Renováveis S.A.
CNPJ/MF nº 13.439.535/0001-05
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado Fluxo de caixa das atividades
Controladora
Consolidado
Ativo
2019
2018
2019
2018 Passivo e Patrimonio Líquido
2019
2018
2019
2018
operacionais:
2019
2018
2019
2018
Ativo circulante
18
40 25.673 23.657 Passivo circulante
18
9 21.554 32.686 Lucro/Prejuízo do exercício antes
Caixa e equivalentes de caixa
17
37
9.377 11.396 Empréstimos e ﬁnanciamentos
- 19.462 19.309
do IR e da contribuição social
14.167 10.319 16.270 12.728
Contas a receber de clientes
- 15.594 11.479 Fornecedores
505
938 Ajustes
Tributos a recuperar
1
3
277
441 Obrigações sociais, trabalhistas
Depreciação e amortização
- 16.122 15.928
Outras contas a receber
422
341
e tributárias
2
729
459 Baixa de imobilizado
Ativo não circulante
149.548 135.368 327.912 344.578 Imposto de renda e contribuição social
Provisão para riscos
70
Títulos e valores mobiliários
- 13.006 14.865
a recolher
7
535
1.028 Juros e atualização monetária sobre ﬁnanciamentos
Depósitos judiciais
53
9 Outras contas a pagar
18
323 10.952
e instrumentos ﬁnanceiros
- 17.851 20.748
Investimentos
149.548 135.368
- Passivo não circulante
- 182.483 200.150 Rendimento de Títulos Imobiliários
1.027
1.220
Imobilizado
- 304.731 318.901 Empréstimos e ﬁnanciamentos
- 182.224 200.104 Equivalência patrimonial
(14.161) (10.634)
Intangível
- 10.122 10.803 Provisão para riscos
116
46 Variações
Total do ativo
149.566 135.408 353.585 368.235 Outras contas a pagar
143
- Contas a receber de clientes
- (4.115)
380
149.548 135.399 149.548 135.399 Impostos a recuperar
Controladora
Consolidado Patrimônio líquido
Demonstrações do Resultado
2
161
213
159.888 159.888 159.888 159.888 Depósitos judiciais
2019
2018
2019
2018 Capital social
(44)
22
40
22
40 Outros créditos
Receita líquida de vendas
- 57.656 56.219 Adiantamento futuro aumento capital
297
(81)
(25)
(10.362) (24.529) (10.362) (24.529)
Custo dos produtos vendidos
- (23.784) (23.945) Prejuízos acumulados
Fornecedores
(26)
(760)
207
Lucro bruto
- 33.872 32.274 Total do passivo e patrimônio
Obrigações sociais, trabalhistas e
líquido
149.566 135.408 353.585 368.235
Despesas operacionais
tributárias
(2)
(5)
270
(732)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Resultado de participações
(1) (10.50) (7.560)
Lucro
Total do Outras contas a pagar
societárias
14.161 10.634
6
(50) 35.339 43.107
Capital
(prejuízos) patrimônio Caixa proveniente das operações
Gerais e administrativas
(308) (1.699) (2.177)
7 (17.244) (18.918)
social AFAC acumulados
líquido Juros pagos
Outras receitas e despesas, líquidas
6
(7) 1.263
2.125
159.888
40
(34.848)
125.080 Imposto de renda e contribuição
14.167 10.319
(436)
(52) Saldos em 31/12/2017
social pagos
(7)
- (2.596) (1.381)
10319
10.319
Resultado operacional
14.167 10.319 33.436 32.222 Lucro do exercício
159.888
40
(24.529)
135.399 Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
Resultado ﬁnanceiro
- (17.166) (19.494) Saldos em 31/12/2018
(1)
(43) 15.499 22.808
(18)
(18) atividades operacionais
Lucro antes do IR e da CS
14.167 10.319 16.270 12.728 Devolução de AFAC
14.167
14.167 Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
IR e contribuição social
- (2.103) (2.409) Lucro do exercício
Títulos
e
valores
mobiliários
832 (2.684)
159.888
22
(10.362)
149.548
Lucro do exercício
14.167 10.319 14.167 10.319 Saldos em 31/12/2019
(19)
Lucro básico por ação - R$
0,09
0,06
0,09
0,06 de contas a receber de clientes. Em 31 de dezembro de 2018, as contro- Adições de investimentos
- (1.043)
(20)
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis ladas da Companhia apresentaram excesso de passivos circulantes sobre Aquisições de bens do ativo imobilizado 1. Informações gerais - A ADS Energias Renováveis S.A. (“ADS Energias” ativos circulantes, no montante de R$ 9.029, decorrentes, principalmente, Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
(19)
816 (2.704)
ou “Companhia”), anteriormente denominada “NC Energias Renováveis dos saldos de ﬁnanciamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento atividades de investimentos
S.A.”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade Econômico e Social (“BNDES”), fornecedores e outras contas a pagar pela Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos:
345
157
de campinas, constituída em 30 de março de 2011 e tem como objeto so- compra dos equipamentos na montagem do parque eólico. A emissão das Captações de ﬁnanciamentos
- (18.679) (18.533)
cial: (a) a exploração no Brasil ou em outros países, direta ou indiretamen- presentes demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, foi autori- Pagamento de ﬁnanciamento
te, dos negócios de geração de energia elétrica provenientes de peque- zada pela Diretoria da Companhia em 28 de abril de 2020. 2. Resumo das Caixa líquido aplicado das
- (18.334) (18.376)
nas centrais hidrelétricas, termelétricas a biomassa, cogeração a partir de principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis aplicadas atividades de ﬁnanciamentos
biomassa, eólicas, centrais geradoras fotovoltaicas e termos solares, bem na preparação destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas Aumento (redução) de caixa e
(20)
(43) (2.019) 1.728
como suas instalações de transmissão de interesse restrito e instalações estão deﬁnidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo con- equivalente de caixa
de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada sistente em todos os exercícios apresentados. 2.1. Base de preparação: Demonstração da variação do caixa e
(“ICGs”); (b) a comercialização de energia elétrica nas diferentes formas As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas equivalentes de caixa
e modalidades, participando de todos os segmentos dos mercados espe- conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun- Caixa e equivalentes de caixa no
cializados, inclusive leilões de compra e venda de energia elétrica; (c) o ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e início do exercício
37
80 11.396
9.668
desenvolvimento de todas as atividades e a prestação de todos os serviços evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações Caixa e equivalentes de caixa no
associados ou necessários às atividades de geração de energia elétrica a contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas ﬁnal do exercício
17
37
9.377 11.396
partir de fontes alternativas, em todas as formas e modalidades, no âmbi- pela administração na sua gestão. As demonstrações contábeis individuais Geração de caixa e equivalentes
(20)
(43) (2.019) 1.728
to do setor elétrico; (d) o exercício de atividades conexas ou relacionadas, e consolidadas foram preparadas considerando o custo histórico como base
Controle direto e indireto
direta ou indiretamente, com o objeto social, no Brasil e em outros países; de valor. 2.2. Consolidação: a. Demonstrações contábeis consolidadas:
no capital social (%)
e (e) a participação no capital social de outras companhias ou sociedades As demonstrações contábeis consolidadas abrangem as informações da Controladas diretas
País 2019
2018
empresárias, personiﬁcadas ou não, na qualidade de sócia ou acionista, Companhia e suas controladas, nas quais são mantidas as seguintes par- ADS ER Complexo Senandes S.A. Brasil 100
100
que explorem negócios de geração e comercialização de energia elétrica ticipações acionárias diretas e indiretas em 31 de dezembro; (i) Controla- Controladas indiretas
provenientes de fontes alternativas. A Companhia desenvolve atividades das: Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia detém o ADS ER Vento Aragano S.A.
Brasil 0,01
0,01
empresariais no segmento de energias alternativas no Brasil através de controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em ADS ER Senandes II S.A.
Brasil 0,01
0,01
suas controladas diretas e indiretas, em estruturas integradas denomina- que o controle é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompi- ADS ER Senandes III S.A.
Brasil 0,01
0,01
das de parques eólicos (“Parques” ou “Projeto”): ADS ER Complexo Eólico da a partir da data em que a Companhia deixa de ter o controle. Transações, ADS ER Senandes IV S.A.
Brasil 0,01
0,01
Corredor dos Senandes S.A. (“Complexo do Senandes”); ADS ER Eólica saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas consolida- b) Demonstrações contábeis individuais: Nas demonstrações contábeis
Corredor do Senandes II S.A. (“Corredor do Senandes II”); ADS ER Eóli- das são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados, a individuais, as controladas são contabilizadas pelo método de equivalência
ca Corredor do Senandes III S.A. (“Corredor do Senandes III”); ADS ER menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações conEólica Corredor do Senandes IV S.A. («Corredor do Senandes IV”); ADS ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas quan- tábeis individuais quanto nas demonstrações contábeis consolidadas para
ER Eólica Vento Aragano I S.A. (“Vento Aragano I”). a. Capital circulante do necessário para assegurar a consistência com as políticas adotadas chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas
líquido negativo: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as controladas da pela Companhia e suas controladas; e (ii) Companhias consolidadas: da controladora.
Companhia apresentaram ativos circulantes superiores aos passivos circu- As demonstrações contábeis consolidadas abrangem as informações da
Thadeu Carneiro da Silva - Diretor
lantes, no montante de R$ 4.116, decorrentes, principalmente, de redução Companhia e suas controladas, nas quais são mantidas as seguintes partiWagner Aparecido Nilo de Paschoal - Contador CRC 1SP-145.242/O-5
de fornecedores, imposto de renda e contribuição social a pagar e aumento cipações acionárias diretas:

Instituto GDV)ilhas H)ilhos GR Coração IPDFXODGR GH Maria

CNPJ: 62.717.137/0001-19
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGHH
'HPRQVWUDomRGHUHVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRV
%DODQoRVSDWULPRQLDLV¿QGRVHPGHGH]HPEUR - Em Reais
¿QGRVHPGHGH]HPEUR - Em reais
$WLYR
1RWD

 3DVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
1RWD


1RWD


&LUFXODQWH

 &LUFXODQWH



&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


 Obrigações trabalhistas

46.969
45.687 5HFHLWDRSHUDFLRQDO
Caixa
5.983
12.665 Provisão de férias e encargos

67.526
70.170 5HFHLWDFRPDVVLVWrQFLDjHGXFDomR
&RPUHVWULomR
%DQFRVFRQWDVFRUUHQWHV


 2EULJDo}HVVRFLDLVH¿VFDLV

10.018
10.542 Convênios - Prefeituras Municipais
1.051.792
1.078.380
Contas correntes (com restrição)
31.894
84.498 Subvenções a realizar - Pref. São Paulo/SP

619.975
- 6HPUHVWULomR
Contas correntes (sem restrição)
431
330
375.478
- Doações
60.689
48.806
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV


 Subvenções a realizar - Pref. Ponta Grossa/PR 
Promoção e eventos
78.822
110.918
Aplicação/Poupança (com restrição)
130.673
174.070 1mRFLUFXODQWH
619.975


Aplicação/Poupança (sem restrição)
280.871
118.624 Subvenções a realizar - Pref. São Paulo/SP


 7RWDOGDVUHFHLWDV DVVLVWrQFLDjHGXFDomR 


&UpGLWRVHYDORUHVDUHFHEHU


 3DWULP{QLROtTXLGR VRFLDO 
1.775.948
1.685.757 5HFHLWDFRPDVVLVWrQFLDVRFLDO
Adiantamento a colaboradores
36.472
56.899 6XSHUiYLW'p¿FLWDFXPXODGRV
14.679
90.191 6HPUHVWULomR
Adiantamento a fornecedores
26.613 6XSHUiYLW'p¿FLWGRH[HUFtFLR
37.688
4.637
Impostos a recuperar
317
- 7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

 Doações
163.230
185.313
Convênio Pref. Munic. de São Paulo/SP
619.975
- GRVPXQLFtSLRVGH6mR3DXOR63HGH3RQWD*URVVD35QRPRQWDQWHSUHYLVWRQRV Promoção e eventos


Convênio Pref. Munic. de Ponta Grossa/PR
375.478
- termos de parceria assinado entre as partes. H  ,PRELOL]DGR Apresentados ao 7RWDOGDVUHFHLWDV DVVLVWrQFLDVRFLDO 
1mRFLUFXODQWH

 custo de aquisição ou construção, reduzido da depreciação acumulada, que é cal- 2XWUDVUHFHLWDV
110.488
120.584
Convênio Pref. Munic. de São Paulo/SP
619.975
- FXODGDSHORPpWRGROLQHDU2FXVWRKLVWyULFRLQFOXLRVJDVWRVGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLV Outras receitas operacionais


Imobilizado

1.810.259
1.733.235 à aquisição dos itens, deduzido das respectivas depreciações ou amortizações. Os 7RWDOGDVUHFHLWDV

(-) Depreciação

(381.759)
(304.587) FXVWRVVXEVHTHQWHVVmRLQFOXtGRVQRYDORUFRQWiELOGRDWLYRRXUHFRQKHFLGRVFRPR &XVWRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
,PRELOL]DGROtTXLGR


 XPDWLYRVHSDUDGRFRQIRUPHDSURSULDGRVRPHQWHTXDQGRIRUSURYiYHOTXHÀXDP &XVWRVHGHVSHVDV DVVLVWrQFLDjHGXFDomR 
 

7RWDOGRDWLYR


EHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVDVVRFLDGRVDHVVHVFXVWRVHTXHSRVVDPVHUPHQ- Pessoal e encargos sociais
(803.196)
(772.146)
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRGRVH[HUFtFLRV
VXUDGRVFRPVHJXUDQoD2VYDORUHVFRQWiEHLVGHLWHQVRXSHoDVVXEVWLWXtGDVVmR Materiais de consumo
(232.485)
(223.131)
¿QGRVHPGHGH]HPEUR- Em Reais
EDL[DGRV7RGRVRVRXWURVUHSDURVHPDQXWHQo}HVVmRODQoDGRVHPFRQWUDSDUWLGD Gerais e Administrativa
(152.193)
(129.948)
Total DRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRTXDQGRLQFRUULGRV I $SXUDomRGRUHVXOWDGR VXSHUi- Serviços de terceiros
(27.209)
(23.933)
YLWRXGp¿FLW
2UHVXOWDGR
VXSHUiYLWRXGp¿FLW
pDSXUDGRSHORUHJLPHGHFRPSH6XSHUiYLW'p¿FLW
3DWULP{QLR
&XVWRVHGHVSHVDV DVVLVWrQFLDVRFLDO 
 

$FXPXODGRV GR([HUFtFLR LtTXLGR social WrQFLDGHH[HUFtFLRV$(QWLGDGHUHFRQKHFHVXDVUHFHLWDVTXDQGRRYDORUGDUHFHLWD Pessoal e encargos sociais
(40.103)
(52.674)
(PGH'H]HPEURGH

 
 SRGHVHUPHQVXUDGRFRPVHJXUDQoDpSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWX- Materiais de consumo
(36.927)
(45.361)
URVÀXLUmRHTXDQGRFULWpULRVHVSHFt¿FRVWLYHUHPVLGRDWHQGLGRVSDUDVXDVDWLYLGD- Gerais e administrativa
$SURSULDomRGRGp¿FLW
(28.125)
(23.376)
 H[HUFtFLRGH
 

 GHV$VGHVSHVDVGHTXDOTXHUQDWXUH]DVmRUHJLVWUDGDVFRPEDVHQRSULQFtSLRGD Serviços de terceiros
(14.615)
(12.909)
 

6XSHUiYLWGRH[HUFtFLRGH


 competência, o qual leva em conta o fato gerador do evento, acompanhado das 2XWUDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV


(PGH'H]HPEURGH


 UHVSHFWLYDV IDWXUDV H QRWDV ¿VFDLV J  6XEYHQo}HV H FRQYrQLRV O reconheci- 5HVXOWDGR)LQDQFHLUR  


Apropriação do superávit
mento das subvenções de convênios é realizado em conformidade com a resolu- 6XSHUiYLWGRVH[HUFtFLRV
 GRH[HUFtFLRGH

 
 omRGR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHTXHDSURYRXD1%&7*HVXDV
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[DGRVH[HUFtFLRV
6XSHUiYLWGRH[HUFtFLRGH


 atualizações, que trata dos critérios da contabilização e divulgação de subvenção
¿QGRVHPGHGH]HPEUR - Em Reais
(PGH'H]HPEURGH


 JRYHUQDPHQWDO2,QVWLWXWRSRVVXL7HUPRGH&RQYrQLRHPSDUFHULDFRP6HFUHWDULDV $WLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV




1RWDV([SOLFDWLYDVjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVH&RQWiEHLVGRV 0XQLFLSDLVGH$VVLVWrQFLDj(GXFDomRH'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOGRVPXQLFtSLRV 6XSHUiYLWGp¿FLWGRH[HUFtFLR
H[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGHEm Reais
GH6mR3DXOR63VREQ7HUPRGH&RODERUDomRQ'5(3-HGH3RQWD $MXVWHVSDUDFRQFLOLDURVXSHUiYLWGp¿FLWGRH[HUFtFLR
77.173
83.658
&RQWH[WR2SHUDFLRQDOO Instituto das Filhas e Filhos do Coração Imaculado de *URVVD35 VRE Q 7HUPR GH &RODERUDomR Q  TXH WHP FRPR REMHWLYR Depreciação e amortização
 
Maria, também denominado como “Instituto” é uma Associação civil de direito pri- DVVHJXUDUGLUHLWRVVyFLRDVVLVWHQFLDLVSDUDDSRSXODomRTXHGHOHVQHFHVVLWDU K  6XSHUiYLWVGp¿FLWVFRQFLOLDGRV
YDGRVHP¿QVOXFUDWLYRVHHFRQ{PLFRVGHFXQKR¿ODQWUySLFRGHQDWXUH]DHGXFD- 3DWULP{QLROtTXLGR VRFLDO &RPSRVWRSHORVVXSHUiYLWVGp¿FLWVDFXPXODGRVREWL- 9DULDo}HVQRVDWLYRVHSDVVLYRV
Impostos a recuperar
(317)
1.476
FLRQDOFXOWXUDOEHQH¿FHQWHHDVVLVWHQFLDOFRQIRUPHVHX(VWDWXWR6RFLDO2,QVWLWXWR GRVDRORQJRGRSHUtRGRGHH[LVWrQFLDGDHQWLGDGHHQmRWHPFDSLWDOVRFLDO
Adiantamento a fornecedores
26.613 (26.613)
IRLIXQGDGRHPVHQGRRUJDQL]DGRHFRQVWLWXtGRSHORVUHOLJLRVRVGD3LD &DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
20.428
184
Unione Delle Figlie E Dei Figli Del Cuore Immacolato Di Maria, sediada em Roma, 'HVFULomR

 Adiantamento a colaboradores
(619.975)
na Itália. Sua sede social no Brasil está instalada a Av. Dr. Arnaldo nº 1.492, bairro Caixa
5.983
12.665 Convênio Pref. Munic. de São Paulo
(375.478)
de Sumaré, São Paulo-SP, inscrito no CNPJ sob. nº 62.717.137/0001-19, e seu Contas correntes - com restrição
31.894
84.498 Convênio Pref. Munic. de Ponta Grossa
(619.975)
HVWDWXWRVRFLDOHQFRQWUDVHUHJLVWUDGRMXQWR2¿FLDOGH5HJLVWURGH7tWXORVH'R- Aplicações/poupança - com restrição
130.673
174.070 Convênio Pref. Munic. de São Paulo (não circulante)
1.282
(2.494)
FXPHQWRVHGH3HVVRDV-XUtGLFDV2,QVWLWXWRWHPSRUREMHWRVRFLDO D oferecer Contas correntes - sem restrição
431
330 Obrigações trabalhistas
Provisão
de
férias
e
encargos
(2.644)
112
HGHVHQYROYHURHQVLQRQRVVHXVYiULRVJUDXVDHGXFDomRPRUDOFtYLFDHUHOLJLRVD Aplicações/poupança - sem restrição
280.871
118.624
2EULJDo}HVVRFLDLVH¿VFDLV
(524) (3.653)
E GHGLFDUVHjVREUDVGHSURPRomRKXPDQDEHQH¿FHQWH¿ODQWUySLFDHGHDVVLV- 7RWDO

 Outras obrigações
- (38.193)
WrQFLDVRFLDO F assistir, educar, amparar pessoas carentes, primando pela forma- 2 ,QVWLWXWR PDQWpP D SDUFHOD GLVSRQtYHO GR VXSHUiYLW GRV H[HUFtFLRV DSOLFDGRV
619.975
omRPRUDOGDLQIkQFLDHGDMXYHQWXGHEUDVLOHLUD G organizar e manter livrarias, bi- ¿QDQFHLUDPHQWH HQTXDQWR QmR UHLQYHVWLGRV HP DWLYLGDGHV OLJDGDV DR VHX REMHWR Subvenções a realizar - Pref. São Paulo
375.478
EOLRWHFDVDPEXODWyULRVDEULJRVHVFRODVFHQWURVGHFRQYLYrQFLDVRFLDOHGHVSRUWL- VRFLDO$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRFODVVL¿FDGDVFRPRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH Subvenções a realizar - Pref. Ponta Grossa
619.975
va, promover a edição e distribuir publicações de cunho religioso ou social, bem caixa, por possuir liquidez imediata e pelo fato de a administração efetuar resgates Subvenções a realizar - Pref. São Paulo (não circulante)
FRPRH[HUFHUDWLYLGDGHVPLVVLRQiULDVHSDUyTXLDVUHDOL]DQGRREUDVGHFDULGDGH URWLQHLURVHPFRQIRUPLGDGHFRPDQHFHVVLGDGHGHFDL[D$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV )OX[RGHFDL[DOtTXLGRRULJLQDGR
 
cristã e de assistência social. H As atividades realizadas pelo Instituto são presta- não estão sujeitas à incidência de impostos, devido Instituto gozar de imunidade  GDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
das aos seus assistidos sem discriminação de nacionalidade, raça, credo religioso, WULEXWiULD2VUHQGLPHQWRV¿QDQFHLURVUHIHUHQWHVDHVVDVDSOLFDo}HVVmRUHFRQKH- $WLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
Aquisição
de
imobilizado
(77.024)
(6.592)
VH[RLGDGHRSLQLmRSROtWLFDFRQGLomRVRFLDORXTXDOTXHURXWUDFRQGLomRO Insti- cidos mensalmente. 2XWURV&UpGLWRVH9DORUHVD5HFHEHUeFRQVWLWXtGRSHOR

WXWRpFRPSRVWRSHODVVHJXLQWHVXQLGDGHV0DQWHQHGRUD Instituto das Filhas e saldo das contas: adiantamentos a funcionários (férias), fornecedores, impostos a )OX[RGHFDL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR 
$XPHQWRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


Filhos do Coração Imaculado de Maria, localizada em São Paulo/SP. - recuperar (INSS), como também pelos valores a receber previstos nos termos de 'HPRQVWUDomRGDHYROXomRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&13- 0DQWLGD ³&HQWUR %tEOLFR 5HJQXP 'HL´ ,QVWLWXWR GDV convênio em parceria com Secretarias Municipais de Assistência à Educação e Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
390.186 292.110
Filhas e Filhos do Coração Imaculado de Maria, localizada em Ponta Grossa/PR. - 'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOGRVPXQLFtSLRVGH6mR3DXOR63HGH3RQWD*URVVD35 6DOGR¿QDOGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
449.852 390.186
&13-0DQWLGD “Creche Nossa Senhora de Fátima”: Instituto 'HVFULomR

 $XPHQWRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


das Filhas e Filhos do Coração Imaculado de Maria, localizada em São Paulo/SP. Adiantamento a funcionários (férias)
36.472
56.899 F 'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV


 &13- 0DQWLGD “Ação Social Nossa Senhora de Fátima”: Adiantamento a fornecedores
26.613 Água e esgoto
(8.170)
(7.291)
Instituto das Filhas e Filhos do Coração Imaculado de Maria, localizada em Ponta Impostos a recuperar (INSS)
34
- Energia elétrica
(7.588)
(10.774)
*URVVD35&13-3DUDDFRQVHFXomRGHVXDV¿QDOLGDGHV
Outros valores a recuperar
283
- 7HOHIRQH
 

LQVWLWXFLRQDLV R ,QVWLWXWR REWpP UHFXUVRV ¿QDQFHLURV SULQFLSDOPHQWH SRU PHLR GH
619.975
- Gás
(7.588)
(7.669)
FRQYrQLRVHWHUPRVGHSDUFHULD¿UPDGRVFRPRVPXQLFtSLRVGH6mR3DXOR63HGH Convênio Pref. Munic. de São Paulo/SP
Conservação predial
(59.500)
(46.455)
375.478
3RQWD*URVVD35FRPRWDPEpPGHUHFXUVRVSUySULRVDWtWXORGHGRDo}HVGHSHV- Convênio Pref. Munic. de Ponta Grossa/PR
(3.906)
(2.320)

 Conservação de equipamentos
VRDVItVLFDVHMXUtGLFDVDOpPGHUHQGLPHQWRVSURYHQLHQWHVGHVXDVDSOLFDo}HV¿- 7RWDO
Copa e cozinha
(13.361)
(6.692)
nanceiras, representadas por aplicações de curto prazo, CDB’s e poupança, e se &RPSRVLomRGR,PRELOL]DGRO imobilizado é composto de imobilizações de Eventos e comemorações
(6.279)
referem em grande parte a provisões para a cobertura de encargos trabalhistas, e XVRDGPLQLVWUDWLYRLQFOXLQGRHGL¿FDo}HVYHtFXORVPyYHLVHXWHQVtOLRVLQVWDODo}HV Depreciação e amortização
(8.235)
(14.842)
SDUDPDQXWHQomRGHVXDHVWUXWXUDItVLFD2,QVWLWXWRGDV)LOKDVH)LOKRVGR&RUDomR máquinas e equipamentos, equipamentos de informática. Quando da aquisição do 7ULEXWRVHWD[DVGLYHUVDV
 

,PDFXODGR GH 0DULD SRVVXL R 7tWXOR GH 8WLOLGDGH 3~EOLFD )HGHUDO VRE Q~PHUR LPRELOL]DGRHVWHpUHJLVWUDGRDRVHXFXVWRGHDTXLVLomRUHVSHLWDQGRRVSULQFtSLRV Outras despesas administrativas
(30.866)
(23.274)
GHHQR&DGDVWURÒQLFRGDV(QWLGDGHV3DUFHLUDVGR7HUFHLUR contábeis e a legislação atual.
7RWDO








6HWRU&(176'HFUHWRGH$(QWLGDGHSRVVXLWDPEpPR&(- 
G 6HUYLoRVGHWHUFHLURV



'HSUHFLD
%$6&HUWL¿FDGRGH(QWLGDGH%HQH¿FHQWHGH$VVLVWrQFLD6RFLDOFRQIRUPHSURFHV- 
Serviços assessoria contábil
(26.309)
(23.933)
Taxa
ção acuValor
Valor Outros serviços tomados
so nº 23000.020645/2016-30 deferido para a vigência 13/07/2018 a 12/07/2021
(900)
PpGLD
&XVWR PXODGD /tTXLGR /tTXLGR 7RWDO
 

pelo Ministério da Educação - MEC, por ter suas atividades preponderantes na área 'HVFULomR
DD     
 'HVSHVDV DWLYLGDGHVDVVLVWrQFLDVRFLDO
GD(GXFDomR$(QWLGDGHQRVWHUPRVHVWDEHOHFLGRVQRDUWLJRLQFLVR9,DOtQHD ,PyYHLV
31.339
(29.331)
2.008
1.709
D 'HVSHVDVFRPSHVVRDOHHQFDUJRV


“C” da Constituição Federal de 1988, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e Máq. e equipamentos 10% a.a.

 

 Salários e ordenados
(27.301)
(32.347)
GR&yGLJR7ULEXWiULR1DFLRQDO/HLpLPXQHGHWULEXWDomRVREUHVHX 0yYHLVHXWHQVtOLRV DD
9HtFXORV
DD





Despesas
com
vale
transporte
(166)
(15)
SDWULP{QLRUHQGDRXSUHVWDomRGHVHUYLoRV$LQGDGHDFRUGRFRPD&)DWUDYpV
 

22.603
(8.583)
14.020
6.580 'HVSHVDVFRP)*76
GRVHXDUWLJRSDUiJUDIRD(QWLGDGHpLPXQHGHFRQWULEXLomRSDUDDVHJXUL- Equip. de informática 20% a.a.
(267)
(407)
6.214
(4.930)
1.284
1.820 Despesas com PIS s/ folha
dade social. O Instituto em 2019, conforme determina seus objetivos institucionais Aparelhos e Imagens 10% a.a.
(1.875)
(4.461)
10% a.a.
839
(839)
- Indenizações e rescisões
e sociais, ofereceu nas suas instituições mantidas atendimento 100% gratuito a Equip. Esportivo
(7.007)
(7.043)
10% a.a.
139.645
(25.193)
114.452
73.419 Férias e 13º salário
WRGRVRVVHXVDVVLVWLGRVTXHFRPSURYDUDPSHU¿OVRFLRHFRQ{PLFRSUHYLVWRQD/HL Instalações
(65)

 

 Outras despesas com pessoal
HVXDVPRGL¿FDo}HVFRPDH'HFUHWRUHJX- 8WHQVtOLRV'LYHUVRV DD
7RWDO



     
lamentador nº 8.242/2014, com também pela Portaria Normativa MEC nº 15 de 11 7RWDO
E 0DWHULDVGHFRQVXPR


de agosto de 2017. $SUHVHQWDomRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV'HFOD- 2EULJDo}HV3DVVLYR&LUFXODQWH&RQVWLWXtGRSHORVVDOGRVGDVREULJDo}HVGH *rQHURVDOLPHQWtFLRV
 

UDomRGHFRQIRUPLGDGHFRPUHODomRjVSUiWLFDVFRQWiEHLVAs demonstrações curto prazo, obrigações e encargos trabalhistas, encargos e contribuições a re- Medicamentos
(3.565)
(8.317)
¿QDQFHLUDV IRUDP HODERUDGDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR colher e provisões de férias de colaboradores. Inclui também neste item as sub- Material de limpeza e higiene
(1.465)
(1.117)
Brasil, atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, CFC nº YHQo}HVDUHDOL]DUSUHYLVWRQRV7HUPRVGH&RQYrQLRHPSDUFHULDFRP6HFUHWDULDV &RPEXVWtYHOHYHtFXORV
 

TXHDOWHUDD1%&7*$SUHVHQWDomRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWi- 0XQLFLSDLVGH$VVLVWrQFLDj(GXFDomRH'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOGRVPXQLFtSLRV Outras despesas de consumo
(1.762)
(3.670)
EHLV D &)& Q  TXH DSURYRX D 1%& 7*   $GRomR ,QLFLDO GD /HL de São Paulo/SP e de Ponta Grossa/PR
7RWDO
 

HGD/HLTXHDOWHUDUDPDUWLJRVGD/HLHHVSH- 'HVFULomR


F 'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV


cialmente a Resolução CFC nº.1.409/2012, que aprovou a interpretação técnica Obrigações trabalhistas
46.969
45.687 Conservação predial
(2.452)
(626)
,7* 5 QRTXDOHVWDEHOHFHFULWpULRVHSURFHGLPHQWRVHVSHFt¿FRVGHDYDOLD- Provisão de férias e encargos
(2.586)
67.526
70.170 Formação
(8.070)
(3.436)
ção, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação 2EULJDo}HVVRFLDLVH¿VFDLV

 Depreciação e amortização
(1.316)
(2.695)
GDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHDVLQIRUPDo}HVPtQLPDVDVHUHPGLYXOJDGDVHP Subvenções a realizar - Pref. São Paulo/SP
619.975
- Viagens e conduções
(13.700)
(16.620)
QRWDVH[SOLFDWLYDVGDV³(QWLGDGHVVHP¿QDOLGDGHGHOXFURV´%DVHGHPHQVX- Subvenções a realizar - Pref. Ponta Grossa/PR
375.478
- Outras despesas administrativas
 

UDomR$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyUL- 7RWDO

 7RWDO


FR FRP H[FHomR GRV LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV QmRGHULYDWLYRV PHQVXUDGRV SHOR $SXUDomRGDV5HFHLWDV$VUHFHLWDVGDHQWLGDGHVmRFRQVWLWXtGDVSRUGRDo}HV G 6HUYLoRVGHWHUFHLURV
(13.154)
(11.506)
valor justo por meio do resultado. 5HJLPHA prática contábil adotada está de GHSHVVRDItVLFDHMXUtGLFDUHDOL]Do}HVGHHYHQWRVVRFLDLVHGHDSOLFDomR¿QDQFHL- Serviços assessoria contábil
(1.461)
(1.404)
DFRUGRFRPD,7* 5 DSURYDGDSHOD5HVROXomRQUHVSHLWDQGR UD,QFOXLWDPEpPDVUHFHLWDVUHFHELGDVDWUDYpVGRV7HUPRVGH&RQYrQLRHPSDU- Outros serviços tomados
 

RV3ULQFtSLRV)XQGDPHQWDLVGH&RQWDELOLGDGHHPHVSHFLDORGD2SRUWXQLGDGHHR ceria com Secretarias Municipais de Assistência à Educação e Desenvolvimento 7RWDO
da Competência. 0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDomRAs demonstra- 6RFLDOGRVPXQLFtSLRVGH6mR3DXOR63HGH3RQWD*URVVD352,QVWLWXWRSUHVWD  'HVSHVDV PDQWHQHGRUD
PDQWHQHGRUD 


o}HV¿QDQFHLUDVVmRDSUHVHQWDGDVHPUHDLVTXHpDPRHGDIXQFLRQDOGR,QVWLWXWR serviços 100% gratuito a seus assistidos, ou seja, não há cobrança de mensalida- 'HVSHVDVJHUDLV
Despesas com pessoal e encargos
(28.182)
(28.182)
'HPRQVWUDomRGHUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVNão houve transações no patri- des ou anuidades escolares. 5HFHLWDVRSHUDFLRQDLV
Materiais de consumo
(30.682)
(43.793)
P{QLR OtTXLGR HP WRGRV RV DVSHFWRV UHOHYDQWHV TXH RFDVLRQDVVHP DMXVWH TXH 5HFHLWDV DWLYLGDGHVDVVLVWrQFLDHGXFDFLRQDO

 Despesas administrativas
(76.604)
(81.337)
pudessem compor a demonstração de resultados abrangentes, assim essa de- Convênios - Prefeitura Munic. São Paulo/SP
657.481
641.822 Água, energia, telefone e gás
(8.127)
(9.065)
monstração não está sendo apresentada.)RUPDOLGDGHVGDHVFULWXUDomRFRQWiELO Convênios - Prefeitura Munic. Ponta Grossa/PR
 

394.312
436.559 7ULEXWRVHWD[DVGLYHUVDV
5HVROXomR ,7* O Instituto mantém um sistema de escrituração 'RDo}HVSHVVRDItVLFD
(15.791)
(13.333)

 Serviços de terceiros
XQLIRUPHGRVVHXVDWRVHIDWRVDGPLQLVWUDWLYRVSRUPHLRGHSURFHVVRHOHWU{QLFR2V 'RDo}HVSHVVRDMXUtGLFD
 


 7RWDO
UHJLVWURVFRQWiEHLVFRQWrPRQ~PHURGHLGHQWL¿FDomRGRVODQoDPHQWRVUHODFLRQD- Promoções e eventos
78.822
110.918  3DWULP{QLR /tTXLGR 6RFLDO  &RPSRVWR SHOR VXSHUiYLWGp¿FLW DFXPXODGR UHdos ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em Outras receitas
19.260
- FRQKHFLGR DR ORQJR GD H[LVWrQFLD GR ,QVWLWXWR $ HQWLGDGH HQFHUURX R H[HUFtFLR
elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. 7RWDO
  de 2019 em 31 de dezembro, com superávit social de 5  (quatorze mil,
seiscentos e setenta e nove reais).
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQFOXLQGRDVQRWDVH[SOLFDWLYDVHODERUDGDVSRUGLV- 5HFHLWDV DWLYLGDGHVDVVLVWrQFLDVRFLDO
VRFLDO 


SRVLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVVHUmRWUDQVFULWDVQR/LYUR³'LiULR´ItVLFRRXHOHWU{QLFR 'RDo}HVSHVVRDMXUtGLFD

 3DWULP{QLROtTXLGR
6XSHUiYLW'p¿FLWDFXPXODGR
 
GD(QWLGDGHHSRVWHULRUPHQWHUHJLVWUDGRQR&DUWyULRGH5HJLVWURVGH3HVVRDV-X- Promoções e eventos
163.230
185.313 6XSHUiYLWGRH[HUFtFLR


UtGLFDV$GRFXPHQWDomRFRQWiELOGD(QWLGDGHpFRPSRVWDSRUWRGRVRVGRFXPHQ- 7RWDO

 7RWDO
 
tos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escritura- 2XWUDVUHFHLWDV PDQWHQHGRUD
2VUHFXUVRVGR,QVWLWXWRIRUDPDSOLFDGRVLQWHJUDOPHQWHHPVXDV¿QDOLGDGHVLQVWLWXomRFRQWiELO$GRFXPHQWDomRFRQWiELOpKiELOUHYHVWLGDGDVFDUDFWHUtVWLFDVLQWUtQ- 'RDo}HVSHVVRDItVLFD

 cionais, conforme seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas receitas, despesas
VHFDV RX H[WUtQVHFDV HVVHQFLDLV GH¿QLGDV QD OHJLVODomR QD WpFQLFD FRQWiELO RX
'RDo}HVSHVVRDMXUtGLFD

 e investimentos patrimoniais. *UDWXLGDGHV O Instituto presta serviços a seus
aceitas pelos “usos e costumes” e mantêm em boa ordem a documentação contá104.054
105.959 assistidos de forma totalmente gratuita, portanto não há incidência de cobranças de
bil.  3ULQFLSDLV 3UiWLFDV &RQWiEHLV A seguir, sumário das principais práticas Promoções e eventos

 mensalidades ou anuidades pela contraprestação dos serviços. De acordo com a
contábeis adotadas pela Entidade e com descritivo e demonstrações dos efeitos no 7RWDO
  /HLHVXDVDOWHUDo}HVOHLRGHFUHWRQDVJUDWXLUHVXOWDGRHQRSDWULP{QLRVRFLDO D ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVOs instrumentos 7RWDOJHUDOGDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
dades estão assim representadas.
¿QDQFHLURV VmR UHFRQKHFLGRV D SDUWLU GR PRPHQWR HP TXH D HQWLGDGH VH WRUQD $SXUDomRGDV'HVSHVDVAs despesas da entidade estão concentradas na %DVHSDUDJUDWXLGDGHV DVVLVWrQFLDHGXFDFLRQDO
SDUWHGDVH[SRVLo}HVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWR4XDQGRXPDWLYRRXSDVVLYR¿- realização das suas atividades de assistência a educação (creche) e projetos 'HVFULomR


nanceiro é inicialmente reconhecido é registrado pelo seu valor justo acrescido dos sociais. As despesas estão segregadas e registradas basicamente em despe- Receita bruta - convênios
1.051.792
1.078.380
FXVWRVGHWUDQVDomRTXHVHMDPGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRGRDWLYRRXSDV- VDVFRPSHVVRDOHQFDUJRVVRFLDLVEHQHItFLRVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHP Receita bruta - outras receitas
139.511
159.724
VLYR¿QDQFHLUR2VWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDWXDOL]DGRVSHORVMXURVLQFRUUL- geral, materiais de consumo e insumos, serviços de terceiros e impostos e taxas. %DVHSDUDJUDWXLGDGHVFRPVHUYLoRVHGXFDFLRQDLV  
GRVDWpDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVQmRXOWUDSDVVDQGR  'HVSHVDV DWLYLGDGHVDVVLVWrQFLDHGXFDFLRQDO
*UDWXLGDGHVFRQFHGLGDVDWLYLGDGHVHGXFDFLRQDLV

 Custo aplicado em projetos educacionais
o valor de mercado. E &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DConforme determina as D 'HVSHVDVFRPSHVVRDOHHQFDUJRV
  
(547.289)
(545.318) %DVHSDUDJUDWXLGDGHV RXWURVSURMHWRV
normas de contabilidade, apresentação das demonstrações contábeis, os valores Salários e ordenados
(29.531)
(30.481) 'HVFULomR
FRQWDELOL]DGRVQHVWHVXEJUXSRUHSUHVHQWDPPRHGDHPFDL[DHGHSyVLWRVjYLVWD Despesas com vale transporte


 
 5HFHLWDEUXWDRXWUDVUHFHLWDVSUySULDV


HPFRQWDEDQFiULDEHPFRPRUHFXUVRVTXHSRVVXHPDVPHVPDVFDUDFWHUtVWLFDV 'HVSHVDVFRP)*76
(6.091)
(6.107) *UDWXLGDGHVFRQFHGLGDVRXWURVSURMHWRV
de liquidez de curto prazo e que não estão sujeitos a risco de mudança de valor. Os Despesas com PIS s/ folha
(16.902)
(12.740) Custo aplicado em outros projetos
 

YDORUHVUHSUHVHQWDGRVSHODVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRUHJLVWUDGRVDRFXVWRRUL- Indenizações e rescisões
Férias
e
13º
salário
(134.451)
(120.303)
,PXQLGDGH7ULEXWiULD,VHQo}HV8VXIUXtGDV2EHQHItFLRXVXIUXtGRSHOR,QVginal acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de encerramento das de(1.755)
(977) tituto em função do gozo de sua imunidade tributária e isenção das contribuições
PRQVWUDo}HV$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV IXQGRVGHFXUWRSUD]R HVWmRDSUHVHQWD- Outras despesas com pessoal
 
 VRFLDLVTXHFRUUHVSRQGHPjFRWDSDWURQDOGR,166 H[HUFtFLRVGHH 
GDVSHORVYDORUHVDSOLFDGRVDFUHVFLGRVGRVUHQGLPHQWRV¿QDQFHLURVDXIHULGRVDWp 7RWDO

 FRPRWDPEpPGDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUR&6// cujos montantes em 31 de
a data do balanço. F $WLYRVHSDVVLYRV FLUFXODQWHVRXQmRFLUFXODQWHV Um E 0DWHULDVGHFRQVXPR
 
 dezembro de 2019 e de 2018 estão demonstrados conforme segue:
ativo é reconhecido no balanço patrimonial do Instituto quando for provável que *rQHURVDOLPHQWtFLRV


(21.256)
(20.297) 'HVFULomR
VHXVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVVHUmRJHUDGRVHPIDYRUGR,QVWLWXWRHVHXFXV- Material de limpeza e higiene


 
 ,VHQomRXVXIUXtGDFRWDSDWURQDO,166
to ou valor possa ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 0DWHULDOGLGiWLFRHSHGDJyJLFR


 
 &RQWULEXLomRVREUHRVXSHUiYLW&6//
EDODQoRSDWULPRQLDOTXDQGRR,QVWLWXWRSRVVXLXPDREULJDomROHJDORXFRQVWLWXtGD ,PSUHVVRVHPDWHULDOGHHVFULWyULRHDSRLR
7RWDO


(27.138)
(25.261) 13.
FRPRUHVXOWDGRGHXPHYHQWRSDVVDGRVHQGRSURYiYHOTXHXPUHFXUVRHFRQ{PLFR Vestimentas
(YHQWRV6XEVHTXHQWHVEm conformidade com as normas brasileiras de con 
 tabilidade, a Administração fez suas avaliações e chegou à conclusão que não ocorseja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspon- &RPEXVWtYHOHYHtFXORV
(5.545)
- reram fatos relevantes a serem divulgados entre a data base do encerramento das
dentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. G 9DORUHVD Material de informática
(5.679)
(17.152) GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHDGDWDGDVXDUHVSHFWLYDDSURYDomR
UHFHEHU5HIHUHVHDRPRQWDQWHDUHFHEHUGHVXEYHQomRHFRQYrQLR¿UPDGRFRP Outras despesas de consumo
 

as Secretarias Municipais de Assistência à Educação e Desenvolvimento Social, 7RWDO
São Paulo, 31 de dezembro de 2019.
(OLDQD$OYHV6DOOHV - Presidente - CPF: 063.502.638-47
$OXt]LR6RDUHVGRV6DQWRV - 7&&5&632 - CPF: 133.945.094-15
3DUHFHUGR&RQVHOKR)LVFDOVREUHDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV5HODWLYDVDR([HUFtFLR(QFHUUDGRHP
O Conselho Fiscal do Instituto das Filhas e Filhos do Coração Imaculado receitas, dos respectivos balancetes, diários e extratos bancários. 2 - Da DGHTXDGDPHQWHDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD(QWLGDGHHPGH
de Maria, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, 0RYLPHQWDomR )LQDQFHLUD 0HQVDO - Os balancetes, analisados e con- Dezembro de 2019, razão pela qual recomenda a aprovação de tais docutendo procedido à avaliação do material contábil do ano de 2019, refe- feridos, foram apresentados de forma cumulativa, tende este Conselho mentos pela Assembleia Geral.
UHQWHjFRQWDELOLGDGHGHVVHDQRHIHWXDQGRDDQiOLVHGRUHODWyULRDQXDOGD Fiscal feito a apuração dos lançamentos mensalmente, estando todos em
São Paulo, 27 de abril de 2020
DGPLQLVWUDomRLQHUHQWHjVDWLYLGDGHVGHQDWXUH]DHFRQ{PLFDHODERURXR perfeita ordem. 3DUHFHU - Com base nos documentos examinados, nas
$GULDQD$OPHLGD&RQFHLomR - CPF: 079.052.089-31
SUHVHQWH5HODWyULRFRPDHPLVVmRGR3DUHFHUDVHUVXEPHWLGRj$VVHP- análises levadas a efeito e nos esclarecimentos apresentados pela direAna Chaicouski - CPF: 014.611.118-46
bleia Geral.   'D 'RFXPHQWDomR &RQWiELO- A documentação contábil WRULD GD (QWLGDGH R &RQVHOKR SDUD$VVXQWRV (FRQ{PLFRV H )LVFDLV SRU
foi apresentada em tempo hábil, composta dos documentos de despesas, XQDQLPLGDGHGHVHXVPHPEURVpGHRSLQLmRTXHRVGRFXPHQWRVUHÀHWHP
-XGLWH5LEHLURGH/LPD- CPF: 476.941.499-49.

QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020

Novo ministro da
Justiça quer atuação
técnica e mais
operações da PF
O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça,
tomou posse no cargo na tarde da quarta-feira (29), em cerimônia no
Palácio do Planalto, e prometeu uma gestão técnica à frente da pasta.
“Esse compromisso, dentro dessa expectativa de valores, vem
reforçado pela ética, pela integridade, por efetivamente ministrar a
justiça e ser agente de segurança da nação brasileira. Na prática, com
uma atuação técnica, imparcial e sempre disposta a prestar contas.
Não só ao chefe da nação, mas ao país como um todo”, afirmou
Mendonça em seu discurso de posse.
Agora ex-advogado-geral da União, Mendonça assumiu o lugar
de Sergio Moro, que pediu demissão na semana passada.
Para comandar a AGU, o presidente Jair Bolsonaro também deu
posse, na mesma cerimônia, ao procurador José Levi Mello do Amaral
Júnior. A posse de ambos foi prestigiada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha. O ministro
Gilmar Mendes, também do STF, foi outra autoridade do Judiciário
que compareceu à cerimônia.
Operações da PF
Durante o discurso, André Mendonça também assumiu o compromisso de lutar contra a corrupção e o crime organizado e prometeu ao
presidente a realização de mais operações da Polícia Federal. Acorporação
é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
“Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado, o que envolve não apenas a corrupção, mas tráfico de drogas, de armas, os crimes contra a vida, o patrimônio, os crimes de
abuso sexual, e os crimes cometidos contra as crianças, os adolescentes e contra a mulher. Vamos fazer operações conjuntas. Cobre de
nós mais operações da Polícia Federal, presidente da República”.
A posse do diretor-geral da PF, que também estava prevista, acabou não ocorrendo após a suspensão determinada pelo STF, que
barrou a nomeação do delegado Alexandre Ramagem, indicado pelo
presidente Bolsonaro ao cargo.
O novo ministro falou ainda em trabalhar de forma articulada com
estados e municípios, fortalecendo o Sistema Único de Segurança
Pública (Susp). “É preciso compreender que a criminalidade hoje se
constitui em rede. Não é mais um sistema hierarquizado, onde havia
um chefe e uma cadeia de comando, mas uma rede de inúmeras pessoas, onde é mais complexo se retirar o agente ou os agentes que
coordenam essa rede”.
AGU
Empossado para dirigir a AGU, José Levi Mello do Amaral Júnior
afirmou que a segurança jurídica é fundamental para o desenvolvimento da democracia. “Uma advocacia pública proativa acompanha
a política desde a sua gênese. Uma advocacia pública proativa recusa a simples resposta ‘não pode’, mas sim, abraça a postura de buscar possibilidades a alterativas, sempre na rigorosa moldura da
constitucionalidade e da legalidade”.
Antes de assumir a AGU, Levi Mello era procurador-geral da
Fazenda Nacional (PGFN), no Ministério da Economia. Aos 43 anos,
ele está na advocacia pública desde 2000 e chegou a ser secretárioexecutivo do Ministério da Justiça em 2016 e 2017, no governo de
Michel Temer, e chefe da assessoria jurídica da Secretaria da Micro e
Pequena Empresa da presidência da República, entre 2013 e 2015, no
governo de Dilma Rousseff (PT). Entre 2015 e 2016, ele foi consultorgeral da União. (Agencia Brasil)

Braga Netto e Guedes
afirmam compromisso
com responsabilidade
fiscal
Os ministros da Casa Civil, general Braga Netto, e da Economia,
Paulo Guedes, disseram na quarta-feira (29) estarem comprometidos
com o equilíbrio fiscal. Os dois negaram divergências em relação ao
programa Pró-Brasil, plano de investimentos federais anunciado por
Braga Netto há uma semana e disseram que, depois do fim da crise
econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, o governo continuará empenhado na agenda de reformas.
“Em nenhum momento, pensou-se em sair do programado, sair
do trilho, como diz meu amigo Paulo Guedes, [em sair] do programado pela Economia. Quem dá esse caminho, se é possível ou não
[ampliar investimentos públicos], é a Economia. Quem vai decidir o
que priorizar é o presidente”, disse Braga Netto.
O ministro da Casa Civil explicou que o programa Pró-Brasil, que
prevê investimentos públicos de R$ 30 bilhões e investimentos privados de R$ 250 bilhões em projetos de infraestrutura nos próximos
três anos, foi elaborado para unificar projetos dos ministérios e evitar brigas por recursos entre as diversas pastas.
“O programa surgiu porque ministros começaram a me procurar
para apresentar programas para a retomada do crescimento”, explicou Braga Netto. De acordo com o ministro, Guedes não compareceu à primeira reunião de discussão do Pró-Brasil porque, até o momento, não há valores definidos para os projetos. “O programa foi
feito para evitar que cada ministro fosse à Economia, brigar cada um
por seu pedaço”, declarou o general.
Entrosamento
Logo após a fala de Braga Netto, Guedes ressaltou o
entrosamento da equipe de governo. “A Casa Civil tem um papel de
coordenar os ministérios e de levar demandas setoriais ao presidente Bolsonaro. Só então entra a parte orçamentária”, disse Guedes.
“A integração que ele [Braga Netto] faz tem uma moldura, que é
o programa que elegeu o presidente Bolsonaro, no plano de transformação do Estado e de descentralização de recursos”, disse
Guedes. O ministro da Economia acrescentou que a relação entre ele
e Braga Netto é harmoniosa e que os dois, embora não se conhecessem pessoalmente antes do governo, tinham “relações antigas”, por
meio de familiares.
Estados
Assim como havia dito em transmissão ao vivo com investidores
na quarta-feira, Guedes reafirmou a confiança no acordo com o Senado para a aprovação do pacote de socorro de R$ 130 bilhões aos
estados, com a contrapartida de congelamento do salário dos servidores públicos por dois anos. Segundo o ministro, a contrapartida é
essencial para manter o compromisso com o equilíbrio fiscal após o
fim da pandemia.
“O presidente do Senado aprova agora essa descentralização de
recursos com uma contrapartida do funcionalismo. Quer dizer, não
havendo esse aumento [nos salários], nós não teremos uma despesa adicional de R$ 130 bilhões, em todos os níveis, federal, estadual
e municipal”, disse.
Guedes assegurou que, pela proposta, profissionais diretamente
envolvidos no enfrentamento ao novo coronavírus poderão ter os
salários aumentados nos próximos 18 meses, mas que as categorias
restantes terão os salários congelados. “Os profissionais na linha
de combate, como os médicos, enfermeiros, pessoal de saúde, policiais, a turma que está na linha de combate, é uma exceção. Durante
o período da pandemia, eles estão lá. Se o governo precisar reforçar,
contratar mais enfermeiro, dar aumento de salário, ele pode fazer
isso, mas não o resto”, explicou. (Agencia Brasil)
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Nova Química Farmacêutica S.A.
CNPJ/ME nº 72.593.791/0001-11
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019
2018 Demonstrações do Resultado
2019
2018 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social Reserva legal Reserva de lucros Lucros acumulados
Total
Balanços Patrimoniais
Ativo Circulante
Receita
336.014 364.197 Em 31 de dezembro de 2017
66.000
8.410
42.995
117.405
Caixa e equivalentes de caixa
54.716
45.359 Custo das vendas
(190.981) (224.945) Lucro líquido do exercício
61.771
61.771
Contas a receber de clientes
79.224
82.841 Lucro bruto
145.033 139.252 Destinações:
Contas a receber de partes relacionadas
3.826
17.282 Despesas com vendas
(18.785) (14.699) Reserva legal
3.089
(3.089)
Estoques
31.672
17.682 Despesas administrativas
(21.150) (29.604) Dividendos complementares propostos - AGE 26/12/2018
(42.995)
(31.333)
(74.328)
Tributos a recuperar
65.159
3.816 Perdas por valor recuperável de contas a receber
(426)
3.141 Dividendos mínimos obrigatórios - AGE 26/12/2018
(14.671)
(14.671)
Outros recebíveis
19.829
620 Outras despesas, líquidas
(2.246) (1.558) Constituição para reserva de lucros
12.465
(12.678)
(213)
Total do ativo circulante
254.426 167.600 Resultado antes das receitas (despesas)
Em 31 de dezembro de 2018
66.000
11.499
12.465
89.964
Não circulante
ﬁnanceiras líquidas e impostos
102.426
96.532 Lucro líquido do exercício
67.824
67.824
Depósitos judiciais
713
723 Receitas ﬁnanceiras
2.992
3.499 Destinações:
Tributos a recuperar
37.498
67.996 Despesas ﬁnanceiras
(3.315) (7.276) Reserva legal
1.704
(1.704)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
6.124
8.886 Resultado ﬁnanceiro líquido
(323) (3.777) Dividendos mínimos obrigatórios
(16.530)
(16.530)
Imobilizado
8.179
463 Lucro antes do imposto de renda e da
Constituição para reserva de lucros
49.590
(49.590)
Intangível
14
19
contribuição social
102.103
92.755 Em 31 de dezembro de 2019
66.000
13.203
62.055
141.258
Total do ativo não circulante
52.528
78.087 Imposto de renda e contribuição social corrente e
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Total do ativo
306.954 245.687
diferidos
(34.279) (30.984) Fluxos de caixa das atividades operacionais:
2019
2018
2019
2018
Lucro líquido do exercício
67.824
61.771 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
Passivo Circulante
Outros recebíveis
(19.209)
204
Fornecedores
1.046
3.544 Lucro líquido por ação/quota atribuível aos acionistas
10
911
social
102.103 92.755 Depósitos judicias
da Companhia (expresso em R$ por ação)
1,03
0,94 Ajustes de
Fornecedores a pagar partes relacionadas
18.178
33.642
Fornecedores
(2.498)
728
Salários e encargos
1.309
1.676 vantes em suas demonstrações ﬁnanceiras em decorrência da aplicação Depreciação
(15.464) (22.751)
51
89 Fornecedores a pagar partes relacionadas
Tributos a recolher
1.066
- dessa interpretação. 6. Base de mensuração - As demonstrações ﬁnancei- Amortização
(1.543)
5
24 Perdas com processos judiciais
Imposto de renda e contribuição social a pagar
19.905
15.230 ras foram preparadas com base no custo histórico. 7. Principais políticas
(367)
517
Valor residual de ativo imobilizado baixado
(45)
172 Salários e encargos
Dividendos a pagar
105.529
88.999 contábeis - As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo, tem sido
Outras contas a pagar
776
(284)
(Reversão)/Constituição de provisão para perdas a
Outras contas a pagar e provisões diversas
6.209
4.100 aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nesCaixa gerado pelas operações
36.233 32.734
valor
recuperável
do
contas
a
receber
426
(3.141)
Total do passivo circulante
153.242 147.191 sas demonstrações ﬁnanceiras, exceto se descrito de outra forma e exceto
Imposto de renda e contribuição social pagos
(26.842) (25.009)
(Reversão)/Constituição de provisão para obsolescência
(573)
748
Não circulante
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
9.391
7.725
para as políticas contábeis relacionadas ao CPC 06 que não foi aplicado em
Outras contas a pagar e provisões diversas
6.726
48 2018. a. Transações em moeda estrangeira: Transações em moeda es- (Reversão)/Constituição de provisão para perdas com
Fluxos de caixa das atividades de investimento:
(1.494) 4.047 Compras de imobilizado e intangível
Provisão para perdas com processos judiciais
5.728
8.484 trangeira são convertidas para Reais pelas taxas de câmbio nas datas das processos judiciais
(34)
(202)
281
258 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Total do passivo não circulante
12.454
8.532 transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em mo- Perdas (Ganhos) monetários não realizados
(34)
(202)
1.586 Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamento:
Total do passivo
165.696 155.723 edas estrangeiras na data de apresentação são reconvertidas para a moeda Outras provisões
Patrimônio líquido
Dividendos pagos
- (15.000)
funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda cam- Variações no capital circulante
Capital social
66.000
66.000 bial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado da moeda Contas a receber de clientes
3.191 (19.000) Caixa líquido originado das atividades de ﬁnanciamento
- (15.000)
Reserva legal
13.203
11.499 funcional no começo do período, ajustado por juros e pagamentos efetivos Contas a receber de partes relacionadas
13.456 (14.315) Aumento de caixa e equivalentes de caixa
9.357 (7.476)
Reserva de lucros
62.055
12.465 durante o período, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de Estoques
(13.417) 12.764 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 45.359 52.835
Total do patrimônio líquido
141.258
89.964 câmbio no ﬁnal do período de apresentação. As diferenças de moedas es- Tributos a recuperar
(29.455) (22.578) Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do exercício
54.716 45.359
Total do passivo e do patrimônio líquido
306.954 245.687
trangeiras resultantes da conversão geralmente são reconhecidas no resulNotas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras tado. b. Receita de contrato com clientes: A Companhia adotou inicial- ativo ﬁnanceiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor
1. Contexto Operacional - A Nova Química Farmacêutica S.A. (a “Com- mente o CPC 47 usando o método retrospectivo e estabelece uma estrutura aqueles riscos são gerenciados. Os ativos ﬁnanceiros mantidos para nego- Companhia possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso
panhia”) foi constituída em 1994. A Companhia tem por objeto social a fa- abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida e por ciação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das enbricação, comercialização, importação e exportação de produtos, próprios quanto a receita é mensurada. Ele substituiu o CPC 30 - Receitas e o CPC são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Avaliação sobre se tradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O valor recuperável de um ativo
e de terceiros, farmacêuticos, alopáticos, alimentícios dietéticos, insumos 17 - Contratos de Construção e interpretações relacionadas. De acordo com os ﬂuxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos
farmacêuticos e drogas. Em 2019 e 2018, 98% das receitas são oriundas o CPC 47, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos juros. Para ﬁns de avaliação dos ﬂuxos de caixa contratuais, o “principal” é para vender. O valor em uso é baseado em ﬂuxos de caixa futuros estimade revendas de produtos adquiridos de terceiros e partes relacionadas, e o bens e serviços e determinar o momento da transferência de controle - em deﬁnido como o valor justo do ativo ﬁnanceiro no reconhecimento inicial. Os dos, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos
remanescente é oriundo de vendas de produção própria. A sede social da um momento especíﬁco no tempo ou ao longo do tempo - requer julgamen- “juros” são deﬁnidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no impostos que reﬂita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no
Companhia está localizada na Rodovia Jornalista Aguirre Proença, km. 08 to. c. Benefícios a empregados: (i) Benefícios de curto prazo a empre- tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante tempo e os riscos especíﬁcos do ativo ou da UGC. Uma perda por redução
s/nº - Hortolândia - SP. A Companhia faz parte do Grupo NC (o “Grupo”) gados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensu- um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos ao valor recuperável, se houver, é reconhecida se o valor contábil do ativo
utilizando-se dos seus recursos administrativos, operacionais, ﬁnanceiros, radas em uma base não descontada e são incorridas como despesas con- de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), ou UGC exceder o seu valor recuperável. (i) Arrendamentos: A Compae tecnológicos. Parte substancial das operações é efetuada com partes forme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos con- nhia aplicou o CPC 06(R2) utilizando a abordagem retrospectiva modiﬁcada
relacionadas. Essas demonstrações ﬁnanceiras devem ser lidas nesse pelo montante do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obri- tratuais do instrumento para avaliar se os ﬂuxos de caixa contratuais são e, portanto, as informações comparativas não foram reapresentadas e concontexto. 2. Base de preparação e declaração de conformidade - As gação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função de somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação so- tinuam a ser apresentadas conforme o CPC 06(R1) e ICPC 03. Os detalhes
demonstrações ﬁnanceiras foram preparadas de acordo com as práticas um serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser es- bre se o ativo ﬁnanceiro contém um termo contratual que poderia mudar o das políticas contábeis conforme CPC 06(R1) e ICPC 03 são divulgados
contábeis adotadas no Brasil (BR-GAAP). A emissão dessas demonstra- timada de maneira conﬁável. (ii) Participação nos lucros: A Companhia momento ou o valor dos ﬂuxos de caixa contratuais de forma que ele não separadamente. Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º/01/2019: No
atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um
ções ﬁnanceiras foi autorizada pela Diretoria, em 30 de março de 2020. reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados quaneventos contingentes que modiﬁquem o valor ou o a época dos ﬂuxos de arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato
Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as de- do está contratualmente obrigada ou quando há uma prática passada que
caixa; termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variá- transferir o direito de controlar o uso de um ativo identiﬁcado por um período
monstrações ﬁnanceiras. Detalhes sobre as principais políticas contábeis da criou uma obrigação não formalizada (constructive obligation). d. Receitas
veis; o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e os termos que limitam o de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato transfeCompanhia estão apresentados na nota nº 7. Este é o primeiro conjunto de ﬁnanceiras e despesas ﬁnanceiras: As receitas ﬁnanceiras abrangem reacesso da Companhia a ﬂuxos de caixa de ativos especíﬁcos (por exemplo, re o direito de controlar o uso de um ativo identiﬁcado, a Companhia utiliza
demonstrações ﬁnanceiras anuais da Companhia no qual o CPC 06(R2) - ceitas de rendimento de depósito bancário de curto prazo, juros de duplicabaseados na performance de um ativo).
a deﬁnição de arrendamento no CPC 06(R2). Esta política é aplicada aos
Arrendamentos foram aplicados. As mudanças relacionadas nas principais tas a receber, descontos obtidos, variação cambial, e outras receitas ﬁnanAtivos ﬁnanceiros - mensuração subsequente e ganhos e perdas:
contratos celebrados a partir de 1º/01/2019. Como arrendatário: No início ou
políticas contábeis estão descritas na nota 05. Todas as informações re- ceiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, por meio do método
Ativos
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor na modiﬁcação de um contrato que contém um componente de arrendalevantes próprias das demonstrações ﬁnanceiras, e somente elas, estão dos juros efetivos. As despesas ﬁnanceiras abrangem juros sobre forneceﬁnanceiros justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de mento, a Companhia aloca a contraprestação no contrato a cada composendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administra- dores, variação cambial, descontos concedidos entre outras despesas
a VJR
dividendos, é reconhecido no resultado.
nente de arrendamento com base em seus preços individuais. No entanto,
ção na sua gestão. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação - A ﬁnanceiras. e. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferiAtivos
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo para os arrendamentos de propriedades, a Companhia optou por não sepamoeda funcional da Companhia é o Real. Estas demonstrações ﬁnanceiras do: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e difeﬁnanceiros amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo rar os componentes que não sejam de arrendamento e contabilizam os
estão apresentadas em milhares de reais. Todos os saldos foram arredon- rido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicioa custo
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita componentes de arrendamento e não arrendamento como um único comdados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. nal de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de
amortizado de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são ponente. A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo
4. Uso de estimativas e julgamentos - Na preparação destas demons- renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no de arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de
trações ﬁnanceiras a administração da Companhia utilizou julgamentos, líquido, e consideram a compensação de prejuízos ﬁscais e base negativa
desreconhecimento é reconhecido no resultado.
uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o valor da mensuestimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e de contribuição social, limitada a 30% do lucro real de tributação anual, caso
Instrumentos Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor ração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagaos valores reportados de ativos, passivos receitas e despesas. Os resulta- existam. As despesas de imposto de renda e contribuição social do período
de dívida
justo. A receita de juros calculada utilizando o método de mentos de arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer
dos reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda
a VJORA
juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos
são revisadas de forma continua, e as revisões são reconhecidas prospec- são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em
reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do
tivamente. As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrireconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou restaurando
e estimativas que possuem um risco signiﬁcativo de resultar em um ajuste mônio líquido ou no resultado abrangente, se existir. (i) Despesas de imacumulado em ORA é reclassiﬁcado para o resultado.
o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrenmaterial no próximo exercício estão incluídas nas seguintes notas explica- posto de renda e contribuição social corrente: Despesa de imposto corInstrumentos Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor damento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo
tivas: Nota 11 - mensuração da perda de crédito esperada para contas a rente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
patrimoniais justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde
receber: principais premissas na determinação da taxa média ponderada tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação
a VJORA
resultado, a menos que o dividendo represente claramente a data de início até o ﬁnal do prazo do arrendamento, a menos que o arrende perda; Nota 12 - reconhecimento e mensuração das provisões dos esto- aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a
uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros damento transﬁra a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao ﬁm
ques: principais premissas na determinação das perdas dos estoques sem receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo ﬁscal
resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso reﬂetir
movimentação ou vencidos; e Nota 16 - reconhecimento e mensuração de pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou
reclassiﬁcados para o resultado.
que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de diprovisões e litígios: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude recebidos que reﬂete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver.
Passivos ﬁnanceiros - classiﬁcação, mensuração subsequente e ganhos e reito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é
da saída de recursos. (i) Mensuração do valor justo: Uma série de políti- Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do
perdas: Os passivos ﬁnanceiros foram classiﬁcados como mensurados ao
cas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor balanço. Os ativos e passivos ﬁscais correntes são compensados somente custo amortizado ou ao VJR. Um passivo ﬁnanceiro é classiﬁcado como determinada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo
justo para ativos e passivos ﬁnanceiros e não ﬁnanceiros. Ao mensurar o se certos critérios forem atendidos. (ii) Despesas de imposto de renda e mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classiﬁcado como de direito de uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor
valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observá- contribuição social diferido: O imposto de renda e a contribuição social mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações do
veis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classiﬁcados diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os reconhecimento inicial. Passivos ﬁnanceiros mensurados ao VJR são men- passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialem diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) valores contábeis de ativos e passivos para ﬁns de demonstrações ﬁnancei- surados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido mente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são
utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. Nível 1: preços co- ras e os usados para ﬁns de tributação. As mudanças dos ativos e passivos no resultado. Outros passivos ﬁnanceiros são subsequentemente mensura- efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no artados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. ﬁscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de dos pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa rendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente,
Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são renda e contribuição social diferida. Um ativo ﬁscal diferido é reconhecido de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qual- pela taxa de empréstimo incremental da Companhia. Geralmente, a Compaobserváveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente em relação a diferenças temporárias dedutíveis na extensão em que seja quer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no re- nhia usa sua taxa incremental sobre empréstimo como taxa de desconto. A
(derivado de preços). Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais sultado. (iii) Desreconhecimento: Ativos ﬁnanceiros: A Companhia desre- Companhia determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo
baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base conhece um ativo ﬁnanceiro quando os direitos contratuais aos ﬂuxos de taxas de juros de várias fontes externas de ﬁnanciamento e fazendo alguns
Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contra- ajustes para reﬂetir os termos do contrato e o tipo do ativo arrendado. Os
justo no ﬁnal do período das demonstrações ﬁnanceiras em que ocorreram das diferenças temporárias tributáveis for insuﬁciente para reconhecer inte- tuais de recebimento aos ﬂuxos de caixa contratuais sobre um ativo ﬁnan- pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de aras mudanças. 5. Mudanças nas políticas contábeis - a. CPC 06 (R2) Le- gralmente um ativo ﬁscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis ceiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefí- rendamento compreendem o seguinte: pagamentos ﬁxos, incluindo pagaases (Arrendamento Mercantil): A Companhia adotou inicialmente o CPC futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, cios da titularidade do ativo ﬁnanceiro são transferidos ou na qual a Compa- mentos ﬁxos na essência; pagamentos variáveis de arrendamento que de06 (R2) Leases (Arrendamento Mercantil), a partir de 1º/01/2019, usando o com base nos planos de negócios da Companhia. Os impostos de renda nhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e bene- pendem de índice ou taxa, inicialmente mesurados utilizando o índice ou
método de efeito cumulativo, com aplicação inicial da norma na data inicial diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quan- fícios da titularidade do ativo ﬁnanceiro e também não retém o controle so- taxa na data de início; valores que se espera que sejam pagos pelo arren(ou seja, 1º/01/2019). Como resultado, a Companhia não aplicou os reque- do há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos bre o ativo ﬁnanceiro. A Companhia realiza transações em que transfere datário, de acordo com as garantias de valor residual; e o preço de exercício
rimentos do CPC 06 (R2) ao período comparativo apresentado. A aplicação tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substan- da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exerdos requerimentos do CPC 06 (R2) Leases (Arrendamento Mercantil), na mesma autoridade ﬁscal. f. Estoques: Os estoques são demonstrados ao cialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses ca- cer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se
data de transição, resultaram na constituição de ativos de direito de uso e custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de sos, os ativos ﬁnanceiros não são desreconhecidos. Passivos ﬁnanceiros: A o prazo do arrendamento reﬂetir o arrendatário exercendo a opção de respassivos de arrendamento em montante similar de R$ 8.598. Os valores avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. No caso dos produ- Companhia desreconhece um passivo ﬁnanceiro quando sua obrigação cindir o arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo
do passivo de arrendamento estão apresentados pelo ﬂuxo de pagamen- tos acabados e dos produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreco- amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensurado quando
tos descontados a valor presente pela taxa incremental dos contratos de custos gerais de fabricação baseado na capacidade normal de operação. O nhece um passivo ﬁnanceiro quando os termos são modiﬁcados e os ﬂuxos há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de
empréstimos. Deﬁnição de arrendamento: Anteriormente, a Companhia valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal de caixa do passivo modiﬁcado são substancialmente diferentes, caso em alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera
determinava, no início do contrato, se ele era ou continha um arrenda- dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estima- que um novo passivo ﬁnanceiro baseado nos termos modiﬁcados é reco- que sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se a Compamento conforme o ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de dos necessários para efetuar a venda. A provisão para estoques obsoletos nhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo ﬁnanceiro, a nhia alterar sua avaliação se exercerá uma opção de compra, extensão ou
Arrendamento Mercantil. A Companhia agora avalia se um contrato é ou é constituída com base nos critérios divulgados na nota 7.k. g. Imobiliza- diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo rescisão ou se há um pagamento de arrendamento revisado ﬁxo em essêncontém um arrendamento com base na deﬁnição de arrendamento, des- do: Terrenos e ediﬁcações compreendem, principalmente, fábricas e escri- ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é cia. Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é
crita na nota 7. Na transição para o CPC 06(R2), a Companhia escolheu tórios. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos deprecia- reconhecida no resultado. (iv) Compensação: Os ativos ou passivos ﬁnan- efetuado um ajuste correspondente ao valor contábil do ativo de direito de
aplicar o expediente prático com relação à deﬁnição de arrendamento, que ção acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à ceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimo- uso ou é registrado no resultado se o valor contábil do ativo de direito de uso
avalia quais transações são arrendamentos. A Companhia aplicou o CPC aquisição dos itens. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil nial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legal- tiver sido reduzido a zero. A Companhia apresenta ativos de direito de uso
06(R2) apenas a contratos previamente identiﬁcados como arrendamentos. do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, mente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los que não atendem à deﬁnição de propriedade para investimento em “ativo
Os contratos que não foram identiﬁcados como arrendamentos de acor- somente quando for provável que ﬂuam benefícios econômicos futuros as- em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultanea- imobilizado” e passivos de arrendamento em “empréstimos e ﬁnanciamendo com o CPC 06(R1) e ICPC 03/IFRIC 4 não foram reavaliados quanto à sociados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O mente. (v) Instrumentos ﬁnanceiros derivativos: A Companhia não ope- tos” no balanço patrimonial. Arrendamentos de ativos de baixo valor: A
existência de um arrendamento de acordo com o CPC 06(R2). Portanto, a valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros re- ra com instrumentos ﬁnanceiros derivativos. Redução ao valor recuperável Companhia optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de
deﬁnição de um arrendamento conforme o CPC 06(R2) foi aplicada apenas paros e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exer- (impairment). (i) Ativos ﬁnanceiros não derivativos: A Companhia reco- arrendamento para arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamena contratos ﬁrmados ou alterados em ou após 1º/01/2019. Como arrenda- cício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação nhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos ﬁnanceiros tos de curto prazo, incluindo equipamentos de TI. A Companhia reconhece
tário: Como arrendatário, a Companhia arrenda diversos ativos, incluindo de outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus mensurados ao custo amortizado. A Companhia mensura a provisão para os pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos como
imóveis, equipamentos de produção e equipamentos de TI. A Companhia custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue: perda em um montante igual à perda de crédito esperada para a vida inteira, uma despesa de forma linear pelo prazo do arrendamento. Políticas contáclassiﬁcava anteriormente os arrendamentos como operacionais ou ﬁnanAnos exceto para os itens descritos abaixo, que são mensurados como perda de beis aplicáveis antes de 1º/01/2019: Para contratos celebrados antes de
ceiros, com base em sua avaliação sobre se o arrendamento transferia Aeronave
15 crédito esperada para 12 meses: títulos de dívida com baixo risco de crédito 1º/01/2019, a Companhia determinava se o acordo era ou continha um arsigniﬁcativamente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do Benfeitorias
30 na data do balanço; e outros títulos de dívida e saldos bancários para os rendamento com base na avaliação de se: o cumprimento do acordo depenativo subjacente a Companhia. De acordo com o CPC 06(R2), a Compa- Ediﬁcações
60 quais o risco de crédito (ou seja, o risco de inadimplência ao longo da vida dia do uso de um ativo ou ativos especíﬁcos; e o acordo havia concedido o
nhia reconhece ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para Máquinas
Entre 3-25 esperada do instrumento ﬁnanceiro) não tenha aumentado signiﬁcativamen- direito de usar o ativo. Um acordo transmitia o direito de usar o ativo se um
a maioria desses arrendamentos - ou seja, esses arrendamentos estão no Veículos
5 te desde o reconhecimento inicial. As provisões para perdas com contas a dos seguintes itens fosse cumprido: o comprador tinha a capacidade ou o
balanço patrimonial. No início ou na modiﬁcação de um contrato que contém Móveis, utensílios e equipamentos entre
Entre 5-25 receber de clientes e ativos de contrato são mensuradas a um valor igual à direito de operar o ativo ao mesmo tempo em que obtinha ou controlava um
um componente de arrendamento, a Companhia aloca a contraprestação Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento. Ao determinar valor que não era insigniﬁcante da produção ou de outra utilidade do ativo;
no contrato a cada componente de arrendamento com base em seu pre- se apropriado, ao ﬁnal de cada exercício. O valor contábil de um ativo é se o risco de crédito de um ativo ﬁnanceiro aumentou signiﬁcativamente o comprador tinha a capacidade ou o direito de controlar o acesso físico ao
ço individual. No entanto, para arrendamentos imobiliários, a Companhia imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito espera- ativo ao mesmo tempo em que obtinha ou controlava um valor que não seja
optou por não separar os componentes que não são de arrendamento e do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as das, a Companhia considera informações razoáveis e passíveis de suporte insigniﬁcante da produção ou outra utilidade do ativo; ou fatos e circunstâncontabilizar o arrendamento e os componentes de não arrendamento asso- perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui cias indicam que é raro que uma ou mais partes, exceto o comprador, veciados, como um único componente de arrendamento. (i) Arrendamento com o seu valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas (despe- informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência nham a obter um valor que não seja insigniﬁcante da produção ou de outra
classiﬁcado como arrendamento operacional conforme CPC 06(R1)/ sas), líquidas” na demonstração do resultado. h. Instrumentos ﬁnancei- histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informa- utilidade que será produzida ou gerada pelo ativo durante o prazo do acorIAS 17: Anteriormente, a Companhia classiﬁcava os arrendamentos imobi- ros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: O contas a receber de ções prospectivas (forward-looking). A Companhia presume que o risco de do, e o preço que o comprador paga pela produção não é contratualmente
liários como arrendamentos operacionais de acordo com o CPC 06(R1). Na clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na crédito de um ativo ﬁnanceiro aumentou signiﬁcativamente se este estiver ﬁxo por unidade de produção, nem equivalente ao preço de mercado atual
transição, para esses arrendamentos, os passivos de arrendamento foram data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos ﬁnanceiros com mais de 120 dias de atraso. A Companhia considera um ativo ﬁnancei- por unidade de produção na época de entrega da produção. Como arrendamensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes do arren- são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das ro como inadimplente quando: é pouco provável que o devedor pague inte- tário: Em 31/12/2018, a Companhia não possuía contratos de arrendamendamento, descontados à taxa de empréstimo incremental do Companhia disposições contratuais do instrumento. Um ativo ﬁnanceiro (a menos que gralmente suas obrigações de crédito a Companhia, sem recorrer a ações tos classiﬁcados como arrendamentos ﬁnanceiros. Os ativos mantidos sob
em 1º/01/2019. Os ativos de direito de uso são mensurados: Pelo seu valor seja um contas a receber de clientes sem um componente de ﬁnanciamento como a realização da garantia (se houver alguma); ou o ativo ﬁnanceiro outros arrendamentos foram classiﬁcados como operacionais e não foram
contábil como se o CPC 06(R2) tivesse sido aplicado desde a data de iní- signiﬁcativo) ou passivo ﬁnanceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, estiver vencido há mais de 120 dias. As perdas de crédito esperadas para a reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia. Os pagamentos efetucio, descontado usando a taxa de empréstimo incremental da Companhia acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação vida inteira são as perdas esperadas com crédito que resultam de todos os ados sob arrendamentos operacionais foram reconhecidos no resultado de
na data da aplicação inicial: a Companhia aplicou essa abordagem ao seu que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um conta a possíveis eventos de inadimplemento ao longo da vida esperada do instru- forma linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos recebidos foram
maior arrendamento imobiliário; ou Por um valor igual ao passivo de arren- receber de clientes sem um componente signiﬁcativo de ﬁnanciamento é mento ﬁnanceiro. As perdas de crédito esperadas para 12 meses são per- reconhecidos como parte integrante do custo total do arrendamento, durandamento, ajustado pelo valor de quaisquer recebimentos de arrendamento mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) Classiﬁcação e men- das de crédito que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro te o prazo do arrendamento. j. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em
antecipados ou acumulados: a Companhia aplicou essa abordagem a todos suração subsequente: Ativos ﬁnanceiros: No reconhecimento inicial, um de 12 meses após a data do balanço (ou em um período mais curto, caso a função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou
os outros arrendamentos mercantis. A Companhia testou seus ativos de ativo ﬁnanceiro é classiﬁcado como mensurado: ao custo amortizado; ao vida esperada do instrumento seja menor do que 12 meses). O período construtiva que possa ser estimada de maneira conﬁável, e é provável que
direito de uso quanto à perda por redução ao valor recuperável na data de valor justo por meio de outros resultados abrangentes; ou ao valor justo máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o perío- um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Abaixo apretransição e concluiu que não há indicação de que os ativos de direito de uso por meio do resultado. Os ativos ﬁnanceiros não são reclassiﬁcados subse- do contratual máximo durante o qual a Companhia está exposto ao risco de sentamos os critérios para constituição das principais provisões: Provisão
apresentem problemas de redução ao valor recuperável. A Companhia uti- quentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o crédito. Mensuração das perdas de crédito esperada: As perdas de cré- para perdas por recuperação ao valor recuperável do contas a receber
lizou vários expedientes práticos ao aplicar o CPC 06(R2) a arrendamentos modelo de negócios para a gestão de ativos ﬁnanceiros, e neste caso todos dito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de (nota 11): A provisão para perdas por recuperação ao valor recuperável do
anteriormente classiﬁcados como arrendamentos operacionais de acordo os ativos ﬁnanceiros afetados são reclassiﬁcados no primeiro dia do período crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em contas a receber é constituída de acordo com o escopo do modelo de reducom o CPC 06(R1). Em particular: não reconheceu ativos e passivos de de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo ﬁ- todas as insuﬁciências de caixa (ou seja, a diferença entre os ﬂuxos de ção ao valor recuperável do CPC 48, conforme descrito na nota 7(i). Os
direito de uso para arrendamentos cujo prazo de arrendamento se encerra nanceiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições caixa devidos a Companhia de acordo com o contrato e os ﬂuxos de caixa saldos de contas a receber de partes relacionadas não são provisionados.
dentro de 12 meses da data da aplicação inicial; não reconheceu ativos e a seguir e não for designado como mensurado ao valor justo por meio do que a Companhia espera receber). As perdas de crédito esperadas são Provisão para estoques obsoletos (nota 12): A provisão é constituída
passivos de direito de uso para arrendamentos de ativos de baixo valor (por resultado: é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo ﬁnanceiro. Ativos com pro- com base na política interna deﬁnida pela Companhia, que leva em consideexemplo, equipamentos de TI); excluiu os custos diretos iniciais da mensu- manter ativos ﬁnanceiros para receber ﬂuxos de caixa contratuais; e seus blema de recuperação: Em cada data de balanço, a Companhia avalia se ração as perdas esperadas na realização dos estoques. Estas perdas poração do ativo de direito de uso na data da aplicação inicial; e utilizou retros- termos contratuais geram, em datas especíﬁcas, ﬂuxos de caixa que são re- os ativos ﬁnanceiros contabilizados pelo custo amortizado estão com pro- dem estar relacionadas a lotes de medicamentos vencidos e a vencer no
pectivamente ao determinar o prazo do arrendamento. (ii) Arrendamento lativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em blemas de recuperação. Um ativo ﬁnanceiro possui “problemas de recupera- prazo de 180 dias e produtos destinados ao uso em pesquisas e desenvolclassiﬁcado como arrendamento ﬁnanceiro conforme CPC 06(R10029: aberto. Um ativo ﬁnanceiro é mensurado ao valor justo por meio de outros ção” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos ﬂu- vimento. Provisão para perdas com processos judiciais (nota 16): A
Em 31/12/2018, a Companhia não possuía arrendamentos classiﬁcados resultados abrangentes se atender ambas as condições a seguir e não for xos de caixa futuros estimados do ativo ﬁnanceiro. Evidência objetiva de que Companhia é parte envolvida em processos judiciais e administrativos. Com
como arrendamentos ﬁnanceiros de acordo com o CPC 06(R1). b. Impacto designado como mensurado ao valor justo por meio do resultado: é mantido ativos ﬁnanceiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes base na avaliação de seus assessores externos e internos, as provisões
nas demonstrações ﬁnanceiras: (i) Impacto na transição: Na transição dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebi- dados observáveis: diﬁculdades ﬁnanceiras signiﬁcativas do emissor ou de- são constituídas para todos os riscos referentes a processos judiciais que
para o CPC 06(R2), a Companhia reconheceu ativos de direito de uso adi- mento de ﬂuxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos ﬁnancei- vedor; quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso representem perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A
cionais e passivos de arrendamento adicionais. O impacto da adoção inicial ros; e seus termos contratuais geram, em datas especíﬁcas, ﬂuxos de caixa de mais de 120 dias; reestruturação de um valor devido a Companhia em avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dispoda transição está resumido abaixo.
que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em condições que não seriam aceitas em condições normais; a probabilidade níveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais
Em milhares de Reais
1º/01/2019 aberto. Todos os ativos ﬁnanceiros não classiﬁcados como mensurados ao que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganiza- recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico. k. DistriAtivos de direito de uso - ativo imobilizado
8.598 custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abran- ção ﬁnanceira; ou o desaparecimento de mercado ativo para o título por buição de dividendos: A distribuição de dividendos para os acionistas da
Passivos de arrendamento
(8.598) gentes, conforme descrito acima, são classiﬁcados como ao valor justo por causa de diﬁculdades ﬁnanceiras. Apresentação e baixa da provisão para Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações ﬁnanceiAo mensurar os passivos de arrendamento para arrendamentos classiﬁca- meio do resultado. Ativos ﬁnanceiros - avaliação do modelo de negócio: A perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial: A provisão para ras da Companhia ao ﬁnal do exercício, com base no estatuto social da
dos como operacionais, a Companhia descontou os pagamentos de arren- Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em perdas para ativos ﬁnanceiros mensurados pelo custo amortizado é deduzi- Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é providamento utilizando sua taxa incremental sobre empréstimo em 1º/01/2019. que um ativo ﬁnanceiro é mantido em carteira porque isso reﬂete melhor a da do valor contábil bruto dos ativos. O valor contábil bruto de um ativo ﬁ- sionado na data em que são aprovados pelos acionistas. 8. Novas normas
A taxa média ponderada aplicada é de 9,98%. c. IFRIC 23 - Incertezas em maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Ad- nanceiro é baixado quando a Companhia não tem expectativa razoável de e interpretações ainda não efetivas - Uma série de novas normas serão
relação a tratamentos tributários: Esta interpretação esclarece como apli- ministração. As informações consideradas incluem: as políticas e objetivos recuperar o ativo ﬁnanceiro em sua totalidade ou em parte. No entanto, os efetivas para exercícios iniciados após 1º/01/2019. A Companhia não adocar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 Tributos so- estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles ativos ﬁnanceiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédi- tou essas alterações na preparação dessas demonstrações ﬁnanceiras. As
bre o Lucro quando houver incerteza sobre os tratamentos de imposto de incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco to para o cumprimento dos procedimentos da Companhia para a recupera- seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto
renda. Nessas circunstâncias, a entidade deve reconhecer e mensurar o a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determi- ção dos valores devidos. (vi) Ativos não ﬁnanceiros: Em cada data de signiﬁcativo nas demonstrações ﬁnanceiras da Companhia. Alterações nas
seu ativo ou passivo ﬁscal, corrente ou diferido, aplicando os requisitos do nado perﬁl de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos reporte, a Companhia revisa os valores contábeis de seus ativos não ﬁnan- referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. Deﬁnição de um negóCPC 32 com base no lucro tributável (perda ﬁscal), nas bases ﬁscais, nas ﬁnanceiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de ceiros (exceto ativos biológicos, propriedades para investimento, estoques, cio (alterações ao CPC 15). Deﬁnição de materialidade (emendas ao CPC
perdas ﬁscais não utilizadas, nos créditos ﬁscais não utilizados e nas alíquo- caixa, ou a realização de ﬂuxos de caixa por meio da venda de ativos; como ativos contratuais e impostos diferidos) para apurar se há indicação de per- 26 e CPC 23). IFRS 17 Contratos de Seguros.
tas ﬁscais, determinados com base nesta interpretação. Esta interpretação o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Com- da ao valor recuperável. Caso ocorra alguma indicação, o valor recuperável
Diretoria: Luiz Carlos Borgonovi – Diretor Presidente;
entrou em vigor em 1º/01/2019. A Companhia não identiﬁcou impactos rele- panhia; e os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o do ativo é estimado. Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos Wagner Aparecido Nilo de Paschoal – Contador CRC 1SP 145.242/O-5.

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR
([WUDMXGLFLDO&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR(GVRQ)LGHOLV(',7$/'(&,7$d2
35$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR
)RUR5HJLRQDO;,3LQKHLURV(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (GXDUGR7RELDVGH$JXLDU0RHOOHUQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5 D R  ('621 ),'(/,6 %UDVLOHLUR 6ROWHLUR (PSUHViULR &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR
GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH %DQFR %UDGHVFR 6$ UHTXHUHQGR HP VtQWHVH SDJDPHQWR GH 5
 UHODWLYR DR LQGLPSOHPHQWR GD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR Q  FDUWHLUD  FRQWD FRUUHQWH Q
DJrQFLD GRF (QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2
SRU(',7$/SDUDGHWRGRRFRQWH~GRGDSHWLomRLQLFLDOHGDGHFLVmRSDUDQRSUD]RGH WUrV GLDVTXHIOXLUiDSyV
R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJDU D GtYLGD QR YDORU GH 5  TXH GHYHUi VHU DWXDOL]DGD DWp D
GDWD GR HIHWLYR SDJDPHQWR DFUHVFLGD GRV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GD SDUWH H[HTXHQWH DUELWUDGRV HP  GH] SRU
FHQWR  VREUH R YDORU DWXDOL]DGR GR GpELWR FRQIRUPH SHGLGR LQLFLDO &DVR R D  H[HFXWDGR D  HIHWXH R SDJDPHQWR QR
SUD]R DFLPD DVVLQDODGR RV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV VHUmR UHGX]LGRV SHOD PHWDGH DUW    GR &3&  $'9(5
7Ç1&,$6  1R SUD]R SDUD HPEDUJRV UHFRQKHFHQGR R FUpGLWR GR D  H[HTXHQWH H FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH 
WULQWDSRUFHQWR GRYDORUHPH[HFXomRDFUHVFLGRGHFXVWDVHGHKRQRUiULRVGHDGYRJDGRSRGHUiR D H[HFXWDGR D
YDOHUVH GR GLVSRVWR QR DUW  H  GR &3& ,QGHIHULGD D SURSRVWD VHJXLUVHmR RV DWRV H[HFXWLYRV QRV WHUPRV
GR DUW    GR &3& 2 QmR SDJDPHQWR GH TXDOTXHU GDV SDUFHODV DFDUUHWDUi R GLVSRVWR QR DUW    GR
&3& $ RSomR SHOR SDUFHODPHQWR LPSRUWD UHQ~QFLD DR GLUHLWR GH RSRU HPEDUJRV DUW    GR &3&  6HUi R
SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

LW AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES S.A C.N.P.J 61.291.282/0001-18
Balanços patrimoniais
31/12/2019 31/12/2018
Demonstrações Contábeis para os exercícios Findos em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Valores em R$ 1,00)
Ativo / Circulante
12.859.873 13.277.293
Demonstrações das mutações
Capital
Ajuste de Aval
Lucros
Caixa e Bancos
216
210
do patrimônio líquido
Social Ajuste IPC/90 Reservas Patrimonial Acumulados
Total
Aplicações Financeiras e Ações
8.442.702 8.215.649
11.393.683
(63.085) 5.950.186 13.643.594
459.788 31.384.166
Ações de Outras Empresas
3.198.000 3.825.000 Saldos em 31/12/2017
Ajuste de Avaliação Patrimonial
805.500
805.500
Clientes
42.449
80.389 Lucro do Exercício
(40.299) (40.299)
Adiantamentos
17.994 Distribuição de Lucros
(459.000) (459.000)
Impostos a Recuperar/ Compensado
243.760
185.078 Saldos em 31/12/2018
11.393.683
(63.085) 5.950.186 14.449.094
(39.511) 31.690.367
Estoques
930.040
950.908 Ajuste de Avaliação Patrimonial
(486.200)
- (486.200)
(68.715) (68.715)
Despesas Pagas Antecipadamente
2.706
2.065 Lucro do Exercício
11.393.683
(63.085) 5.950.186 13.962.894
(108.226) 31.135.452
Ativo Não Circulante
18.753.372 18.819.304 Saldos em 31/12/2019
Depósitos Judiciais
29.009
$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA
dez/19
dez/18
Demonstrações do resultado
31/12/2019 31/12/2018
Atividades Operacionais
217.163
153.135
Investimentos
13.573.481 13.573.481 Receita Bruta de Vendas
(68.715)
(40.299)
Prejuizo
Líquido
do
Exercício
Vendas
Mercado
Interno
747.077
406.731
Imobilizado
5.179.890 5.216.813
(+) Depreciação/Amortização
167.829
167.099
Total do Ativo
31.613.245 32.096.598 Impostos Incidentes:
186.520
Impostos Incidentes
(113.614)
(29.847) (-/+) Aumento/Redução de Contas a Receber 37.940
(-/+) Aumento/Redução
Balanços patrimoniais
31/12/2019 31/12/2018 Deduções da Receita Bruta:
17.994
(16.694)
(17.505) de Adiantamentos Diversos
477.792
406.230 Devoluções
Passivo / Circulante
(58.682)
(97.233)
633.463
359.379 (-) Aumento de Impostos a Recuperar
Fornecedores
52.561
70.740 Receita Liquida
(-) Aumento/Redução de Estoques
20.868
(4.251)
Obrigações Sociais
83.125
82.929 Custos das Atividades Rurais
Variação Patrimonial
(20.170)
(8.796) (-/+) Aumento/Redução
Obrigações Fiscais
25.517
21.917
(642)
(118)
Custos/ Despesas Gerais - Fazendas (3.246.078) (3.088.553) de Despesas Antecipadas
Outras Obrigações
3.000
9 Resultado Bruto
(18.179)
4.195
(2.632.785) (2.737.970) (-) Aumento/Redução de Fornecedores
(-) Aumento/ Redução de Obrigações Sociais
196
1.581
Contas a Pagar
102.171
91.026 Despesas Atividades Rurais
3.600
(48.175)
Adiantamento de Terceiros
211.418
139.609 Despesas Administrativas Gerais
(277.566) (331.399) (-) Aumento/Redução de Impostos a Pagar
14.136
(497)
(1.684)
(1.468) (-) Aumento/Redução de Contas a Pagar
31.135.452 31.690.367 Despesas Não Dedutíveis
Patrimônio Liquido
71.809
1.006
(2.912.034) (3.070.838) (+)Aumento de Adiantamento de Clientes
Capital
11.393.683 11.393.683 Resultado Operacional
29.009
1.359.220 2.053.572 (-)Depósitos Judiciais
Ajuste IPC/90
(63.085)
(63.085) Outras Receitas
(617.106)
799.712
(4.902)
(2.358) Atividades de Investimentos
Reservas
5.950.186 5.950.186 Despesas Financeiras
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial
(486.200)
805.500
2ECEITAS&INANCEIRAS%FEITOS)NmACION¶RIOS
Ajuste de Avaliação Patrimonial
13.962.894 14.449.094 Receitas Financeiras
(+)
Recebimento
na
Venda
de
Imobilizado
(17.113)
391
1.479.537
977.923
(-)
Compra
de
Ativo
Imobilizado
(113.793)
(6.179)
Lucros/Prejuízos de Exercícios
9.464
5.255
%FEITOS)NmACION¶RIOS
- (459.000)
Anteriores
(39.511)
459.788 Resultado Antes do IRPJ e CSL
(68.715)
(36.446) Atividades de Financiamento
- (459.000)
Resultado do Exercício
(68.715)
(40.299) Contribuição Social
(1.445) (-) Distribuição de Lucros
(399.942)
493.847
- (459.000) Imposto de Renda
Distribuição de Lucros
(2.408) (=) Variação Total de Caixa
12.040.860 11.547.013
(68.715)
(40.299) Variação do Disponível: Saldo Inicial
31.613.245 32.096.598 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Total do Passivo
Variação do Disponível: (-)Saldo Final 11.640.917 12.040.860
(399.942)
493.847
( = )Variação do Disponível
A Diretoria
Salatiel Dias Batista Filho - Crc: 1sp 261.936/O-8

MARILAN ALIMENTOS S.A.

CNPJ nº 52.034.139/0001-50
Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Consolidado
Balanço Patrimonial em
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado Demonstração do Resultado para Controladora

 
 (Valores expressos     
     R([HUFtFLR)LQGRHP  
9DORUHVH[SUHVVRVHP05H[FHWR
(reapre(reapreem milhares de reais - R$)
(reapreprejuízo básico e diluído por ação)
sentado)
Ativo
sentado)
Passivo e Patrimônio Líquido
sentado)
Receita Operacional Líquida
969.973 899.185 949.006 899.185
&LUFXODQWH

&LUFXODQWH
 Custo dos produtos vendidos
(624.581) (551.603) (597.888) (551.603)
Caixa e equivalentes de caixa e
47.490 42.011 47.392 42.288 Lucro Bruto
345.392 347.582 351.118 347.582
depósito em moeda estrangeira
26.284 25.177 50.437 32.271 Fornecedores
    Receitas (Despesas) Operacionais
Contas a receber de clientes
168.586 160.612 167.348 160.612 (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
(241.482) (217.978) (241.487) (217.978)
6.201
- 6.201
- Despesas com vendas
Estoques
37.710 43.394 37.317 43.394 Arrendamentos a pagar
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU     Salários e encargos sociais
22.148 26.911 22.198 26.911 Despesas gerais e administrativas (58.067) (57.516) (58.547) (57.526)
  
Partes Relacionadas
- 10.140
- 10.140 ,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU     2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
Equivalência
Patrimonial
3.531
54
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
 
 
 Partes relacionadas
646
100
646 Lucro Operacional Antes
Outras contas a receber
3.560 5.514 7.933 6.014 Fretes e acordos comerciais a pagar 24.900 22.558 24.901 22.558
do Resultado Financeiro
124.057 72.571 125.767 72.507
1mR&LUFXODQWH

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
       
Tributos “sub-judice” e provisão para
Investimento em controladas
53.585 20.054
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV





Outras contas a receber
21
993 3.974
993 ULVFRV¿VFDLVFtYHLVHWUDEDOKLVWDV      'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
           
6
Depósitos judiciais
801
689
801
689 Dividendos a pagar
9DULDomRFDPELDOOtTXLGD
           
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU    
Lucro Antes do IR e da CS
161.170 64.761 162.699 64.780
Imobilizado
189.038 208.640 318.332 221.387
IR e CS: Correntes
(33.965) (1.496) (35.102) (1.515)
Ativo de direito de uso
27.278
- 27.278
Diferidos
612 (2.713)
220 (2.713)
Intangível
8.827 8.833 8.827 8.833
Lucro Líquido do Exercício
127.817 60.552 127.817 60.552
7RWDOGR$WLYR

Lucro Básico e Diluído Por Ação 2.815
1.334
2.815 1.334
Demonstração dos Fluxos Caixa
Controladora
Consolidado
Demonstração Resultado Abrangente Controladora e Consolidado
([HUFtFLR¿QGRHP
   
([HUFtFLR¿QGRHP
  
(Valores expressos em MR$)
(reapre(Valores expressos em
(reapreFluxo Caixa Atividades Operacionais
sentado)
milhares de reais - R$)
sentado)
Resultado do exercício
127.817 60.552 127.817 60.552
Lucro Líquido do Exercício
127.817 60.552
Ajustes p/ conciliar lucro líquido (prejuízo)
Outros Resultados Abrangentes: Itens que poderão
exercício ao caixa líquido gerado pelas
VHUUHFODVVL¿FDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHSDUDD
atividades operacionais:
demonstração do resultado: Ajuste valor de mercado
Provisão para IR e CS - diferidos
(612) 2.713
(220) 2.713
LQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVOtTXLGRHIHLWR¿VFDO
 

Depreciação e amortização
37.585 32.179 37.585 32.179
Resultado Abrangente Acumulado
127.833 60.552
Valor ativo imobilizado intangível baixados 66
37
66
37
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de lucros
Provisão p/ créditos liquidação duvidosa (2) (1.217)
(2) (1.217)

 $MXVWHGH

5HVHUYD 5HVHUYD
/XFURV
([HUFtFLR¿QGRHP
Provisão para não realização estoques (550)
550
(550)
550
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
&DSLWDO DYDOLDomR 5HVHUYDGHLQFHQWLYRVGHUHWHQomR SUHMXt]RV
Resultado de Equivalência patrimonial (3.531)
(54)

 VRFLDO SDWULPRQLDO OHJDO
¿FDLV GHOXFURV DFXPXODGRV 7RWDO
Tributos “sub-judice” e provisão para
6DOGRVHPGH'H]HPEURGH
70.000
14.197
7.529
82.543
- 174.269
ULVFRV¿VFDLVFtYHLVHWUDEDOKLVWDV
   
  
Dividendos adicionais distribuídos conforme AGO de 26.04.18
(11.090)
- (11.090)
-XURVYDULDo}HVPRQHWiULDVHFDPELDLV
Integralização Capital Social conforme AGO 26.04.18
10.000
(10.000)
VREUHHPSUpVWLPRVSDUWHVUHDFLRQDGDV
Ajustes de avaliação patrimonial:
e processos tributários
(101.100) 13.039 (98.091) 13.207
5HDOL]DomRGRFXVWRDWULEXtGRDRLPRELOL]DGROtTXLGRGRVLPSRVWRV

 





Variação nos Ativos Operacionais
Lucro líquido do exercício
60.552 60.552
Contas a receber de clientes
(7.832) (2.132) (6.384) (2.132)
Constituição de reserva legal
3.028
(3.028)
Estoques
6.453 (13.552) 6.846 (13.552)
Dividendos mínimos obrigatórios
(3.019) (3.019)
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU       
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHLQFHQWLYRV¿VFDLV


 
  
Outras contas a receber e depósitos
Transferência para reserva de retenção de lucros
6.269
(6.269)
judiciais
(5.253) (1.251) (14.232) (1.751)
6DOGRVHPGH'H]HPEURGH (reapresentado)
80.000
11.346 10.557
51.088
67.722
- 220.712
Variação nos Passivos Operacionais
Dividendos adicionais distribuídos conforme AGO de 26.04.19
(18.105)
- (18.105)
Fornecedores
5.171 (4.987) 3.938 (4.710)
Integralização Capital Social conforme AGO 26.04.19
10.000
(10.000)
Partes relacionadas
(646)
(546)
Ajustes de avaliação patrimonial:
Salários e encargos sociais
(4.763) 3.524 (4.713) 3.524
$MXVWHDRYDORUPHUFDGRGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVOtTXLGRHIHLWR¿VFDO






,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU    
5HDOL]DomRGRFXVWRDWULEXtGRDRLPRELOL]DGROtTXLGRGRVLPSRVWRV

  





,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV

 
  
%DL[DGRFXVWRDWULEXtGRDRLPRELOL]DGROtTXLGRGRVLPSRVWRV 





  
2XWUDVFRQWDVDSDJDUIUHWHVHDFRUGRV
Lucro líquido do exercício
127.817 127.817
comerciais e adiantamentos
7.005 20.436 6.472 20.268
Constituição de reserva legal
6.391
(6.391)
Caixa gerados nas atividades
Dividendos mínimos obrigatórios
(6.201) (6.201)
operacionais
100.159 120.730 96.101 120.586
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHLQFHQWLYRV¿VFDLV





   

Juros pagos
(8.081) (18.516) (8.403) (18.516)
Transferência para reserva de retenção de lucros
64.789
(64.789)
IR e CS sobre o lucro líquido pagos (13.732) (21.879) (14.684) (21.894)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
90.000
8.767 16.948
104.115
104.405
- 324.235
Caixa líquido gerados nas
atividades operacionais
78.346 80.335 73.014 80.176
Fluxo Caixa Atividades Investimento
$TXLVLo}HVGHEHQVDWLYRLPRELOL]DGR       
$TXLVLo}HVGHEHQVGRDWLYRLQWDQJtYHO          
Aumento de capital em controlada
(30.000) (20.000)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimento
(40.717) (36.158) (126.407) (28.904)
Fluxo Caixa Atividades Financiamento
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Pagamentos de principal
(78.349) (42.969) (78.349) (42.969)
Captação
61.560 40.000 169.641 40.000
Partes relacionadas:Pagamentos de principal - (3.360)
- (3.360)
Arrendamentos
(7.733)
- (7.733)
Adiantamentos - partes relacionadas
- (10.140)
- (10.140)
Dividendos intermediários distribuídos (12.000) (11.090) (12.000) (11.090)
Caixa líquido aplicado nas atividades
GH¿QDQFLDPHQWR
      
Aumento do Saldo de Caixa e
Equivalentes de Caixa
1.107 16.619 18.166 23.713
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Exercício
25.177 8.558 32.271 8.558
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Exercício
26.284 25.177 50.437 32.271
1.107 16.619 18.166 23.713
Sérgio Tavares Ferreira dos Santos
Cristiana Goes da Silva
Fabiano Biazotti Oliveira
Diretor Presidente
Gerente Tributário e Contábil
Supervisor Contábil - Contador - CRC 1SP263774/O-7
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QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020

Edenred Brasil Participações S.A.

CNPJ nº 42.169.508/0001-68

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2019 2018
Demonstrações do Resultado
2019 2018
2019 2018 Passivo e Patrimônio Líquido
2019 2018 Receitas (Despesas) Operacionais
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
668.298 369.334 Circulante
109.202 99.852 Comerciais
436.957 391.492
(160)
– Lucro líquido do exercício
1.083
790
277.746 256.196 Fornecedores
(7.034) (17.403) Reconciliação do lucro líquido do exercício com o caixa
3.362 3.351 Assessoria e representação
16.570 14.016 Obrigações tributárias
líquido gerado pelas atividades operacionais:
Outras
despesas
gerais
e
administrativas
(1.664)
(1.590)
–
526
136
– IR e CS a recolher
91 6.854 Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 766 (671)
Partes relacionadas
25
– Outras despesas/receitas operacionais, líquidas
38
– Dividendos obrigatórios
(31)
243
432.630 390.479 IR e CS diferidos
103.777 92.979 Equivalência Patrimonial
373.292 98.589 Outras contas a pagar
(432.630) (390.479)
955 2.206 Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 423.863 378.340 Resultado de equivalência patrimonial
5.062
585
516
533 Não Circulante
2.614 1.848 Resultado Financeiro
1.884.991 1.715.905 Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 2.614 1.848 Receitas financeiras
16.468 14.217 (Aumento) redução nos ativos:
2.441.473 1.983.539 Despesas financeiras
Impostos
a
recuperar
(2.554)
4.423
672
641 Patrimônio Líquido
(319) (193)
872.477 872.477
17 (213)
2.174 1.912 Capital Social
440.012 392.364 Outras contas a receber
Reservas de Capital
411.006 411.006 Lucro Antes do IR e da CS
–
Despesas antecipadas
(136)
221
– Reservas de Lucros
(3.086) (629)
1.069.911 656.747 IR e CS: Correntes
Outros créditos com partes relacionadas
(38)
–
1.171.054 1.002.482 Outros resultado abrangentes
31 (243)
93.651 48.881 Diferidos
Depósitos judiciais
(262) (26)
710.870 710.870 Ajuste de avaliação patrimonial
(5.572) (5.572) Lucro Líquido Do Exercício
436.957 391.492
–
Dividendos a receber
(274.703)
2.553.289 2.085.239 Lucro Líquido do Exercício por Lote de Mil Ações
2.553.289 2.085.239 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
(221)
–
do Capital Social - R$
86,95 77,90 Empréstimo mutuo
ReserAjuste de
Outros Lucros
Aumento
(redução)
nos
passivos:
Capital va de Reserva de Lucros
avaliação resultados acu2019 2018 Fornecedores
293
538
social capital Legal Outras Reservas patrimonial abrangentes mulados Total Demonstrações do Resultado Abrangente
11
6
436.957 391.492 Obrigações tributárias
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
872.477 411.006 118.683
543.917
–
31.706
– 1.977.789 Lucro Líquido do Exercício
IR e CS a recolher
1.748 (7.063)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
– 391.492 391.492 Reconhecimento do ganho da parcela efetiva do
25
(7)
Reestruturação societária
–
–
–
–
–
–
2
2 instrumento financeiro por equivalência patrimonial 44.770 17.175 Outras contas a pagar com partes relacionadas
(1.252) 1.598
Outras contas a pagar
Reserva legal
–
– 19.575
–
–
– (19.575)
–
481.727 408.667 Caixa gerado pelas atividades operacionais
Outros resultados abrangentes
–
–
–
–
–
17.175
– 17.175 Resultado Abrangente do Período
(272.010) (159)
Dividendos distribuídos
–
–
–
–
–
– (214.145) (214.145) íveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo são reconheci- IR e CS pagos
(2.274)
–
Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
–
–
– (92.979) (92.979) dos imediatamente no resultado. A Companhia classifica seus instrumentos Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (274.284) (159)
Equivalência sobre adoção de IFRS
–
–
–
–
–
– (95.795) (95.795) financeiros, em função da finalidade para a qual os ativos financeiros foram Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Constituição de reservas
–
–
–
(31.000)
–
– 31.000
– adquiridos e é determinada no reconhecimento inicial, seguindo as classificaDividendos
recebidos
393.579 350.073
Ajuste de avaliação patrimonial
–
–
–
5.572 (5.572)
–
–
– ções estipuladas pelo CPC 48: (i) Custo amortizado; (ii) Valor justo por meio de
–
369.558
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
872.477 411.006 138.258
518.489 (5.572)
48.881
– 1.983.539 outros resultados abrangentes (PL); e (iii) Valor justo por meio do resultado. f) IR Reestruturação societária
(95.386) (12.237)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
– 436.957 436.957 e CS: A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 25% e para Aquisições de investimento
– 5.099
Ajuste de exercícios anteriores
–
–
–
(10.636)
–
–
– (10.636) a contribuição social à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. O imposto de Aquisições ativo imobilizado e intangível
Transações de capital
–
–
–
369.558
–
–
– 369.558 renda e a contribuição social diferidos registrados no ativo não circulante de- Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 667.751 342.935
Reserva legal
–
– 21.848
–
–
– (21.848)
– correm principalmente da provisão do ágio, ganhos monetários sobre obriga- Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Outros resultados abrangentes
–
–
–
–
–
44.770
– 44.770 ções e de despesas apropriadas ao resultado, entretanto, indedutíveis tempo- Pagamento de dividendos
(371.917) (285.456)
Dividendos distribuídos
–
–
–
(278.938)
–
–
– (278.938) rariamente. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (371.917) (285.456)
Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
–
–
– (103.777) (103.777) final de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa
21.550 57.320
Constituição de reservas
–
–
–
311.332
–
– (311.332)
– futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou par- Saldo final
277.746 256.196
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
872.477 411.006 160.106
909.805 (5.572)
93.651
– 2.441.473 te dele, o saldo do ativo é ajustado para que reflita o montante que se espera Saldo inicial
256.196 198.876
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
que seja recuperado. g) Dividendos obrigatórios: A proposta de distribuição de Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa
21.550 57.320
1. Contexto Operacional: A Edenred Brasil Participações S.A. (“Companhia”) ção se deu a partir de 01/01/2019, porém não houve impactos para as demons- dividendos que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obritem por objeto social principal a participação em outras sociedades, como co- trações financeiras da Companhia. • Interpretação técnica ICPC 22 - Incerteza gatório, é registrada como passivo na rubrica “Dividendos obrigatórios” por ser R$872.477, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional,
tista ou acionista, e em empreendimentos industriais, comerciais e agropecu- sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro: Esta Interpretação esclarece como considerada como uma obrigação estatutária da Companhia. 4. Principais divididos em 5.025.452 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A comários, sob qualquer forma. 2. Base de Elaboração das Demonstrações Fi- aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no CPC 32 quando há Fontes de Julgamento e Estimativas: Na aplicação das práticas contábeis posição do capital social em 31/12/2019 compreende:
nanceiras: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Nessa circunstância, descritas na nota explicativa nº 3, a Administração deve fazer julgamentos e Acionistas
Quantidade de Ações Participação %
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis a entidade deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos que Saminvest SAS França
2.758.471
54,89%
adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pelas Leis nº 11.638/07 ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base no lucro tributável não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas Edenred S.A.
425.153
8,46%
e nº 11.941/09 e também os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orien- (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores consi- Edenred Belgium
1.841.828
38,65%
tações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 2.2. Base não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. derados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas. Total
5.025.452
100%
de elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financei- Sua adoção se deu a partir de 01/01/2019, porém não houve impactos para as As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados demonstrações financeiras da Companhia. 3. Principais Políticas Contábeis: tos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos b) Reserva legal: Constituída anualmente com destinação de 5% do lucro líinstrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos no fim de cada As principais práticas contábeis adotadas foram as seguintes: a) Resultado das no exercício em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas quido do exercício e não podendo exceder 20% do capital social, conforme
período de relatório, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir: O cus- operações: Apurado em conformidade com o regime contábil de competência esse exercício, ou também em exercícios posteriores se a revisão afetar tanto previsto em legislação vigente. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade
do
capital
social
e
somente
poderá
ser
utilizada
para
compensar
preto histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas dos exercícios. b) Reconhecimento das receitas: As receitas são reconhecidas o exercício presente como exercícios futuros. a) Investimentos: São registrados
em troca de bens e serviços. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, no momento da efetiva prestação de serviços. c) Moeda funcional e de apre- pelo custo e seu valor contábil aumentado ou diminuído pelo reconhecimento juízo ou aumentar capital social. c) Dividendos mínimos obrigatórios: A polía Companhia leva em consideração as características do ativo ou passivo no sentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados do método de Equivalência Patrimonial. b) Avaliação dos instrumentos finan- tica de distribuição determina que os acionistas terão direito a receber, em
caso de os participantes do mercado levarem essas características em consi- usando o real (R$), que foi designado como moeda funcional, por ser a moeda ceiros: A Companhia usa técnicas de avaliação que incluem informações que cada exercício social, dividendos obrigatórios de 25% sobre o lucro líquido,
apurado
na
forma
da
Lei.
7.
Aprovação
para
Emissão
das
Demonstrações
deração na precificação do ativo ou passivo na data de mensuração. 2.3. Novos do ambiente econômico no qual a Companhia atua, e também a moeda de não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo
pronunciamentos e alterações de pronunciamentos: a) Pronunciamentos apresentação das demonstrações financeiras. d) Caixa e equivalentes de caixa: de determinados tipos de instrumentos financeiros. A Administração acredita Financeiras: As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela
aplicáveis para o exercício findo em 31/12/2019: • CPC 06 (R2) - Arrendamen- Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações fi- que as técnicas de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são ade- Administração da Companhia em reunião ocorrida em 27/04/2020. 8. Eventos: O CPC 06 (R2) - Arrendamentos, que substitui o CPC 06 (R1) e as respec- nanceiras, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e quadas para a determinação do valor justo dos instrumentos financeiros. 5. Cai- tos Subsequentes: Devido às incertezas derivadas dos efeitos do “Novo
tivas interpretações a partir de 01/01/2019, estabelece os princípios para o re- sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financei- xas e Equivalentes de Caixa: Estão representadas por investimentos tempo- Corona Vírus” (COVID-19), a Administração entende que não tem impactos
conhecimento de arrendamentos e introduz grandes mudanças na contabiliza- ras são registradas pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos rários, estão registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a financeiros nas Demonstrações Financeiras de 31/12/219 mas está atenta
ção de arrendamentos por arrendatários, pois elimina a distinção entre arren- no fim de cada exercício, que não excedem o seu valor de mercado ou de rea- data base da demonstração financeira, não superando seus valores de merca- ao comportamento dos volumes operacionais atuais de suas controladas e
damentos operacionais e financeiros. De acordo com a norma CPC 06 (R2), lização. e) Instrumentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são ini- do, são resgatáveis a qualquer tempo e estão sujeitos a um risco insignificante a segurança dos seus colaboradores.
Diretoria
todos os arrendamentos devem ser apresentados nos balanços patrimoniais cialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente de mudança de valor. Em 31/12/2019, as aplicações financeiras estão repreGilles Andre Coccoli - Diretor Presidente
através do reconhecimento de um ativo de direito de uso e um passivo de ar- atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros são acres- sentadas por CDBs e LFs remunerados por taxas que variam entre 97,5% e
Alaor Barra Aguirre - Diretor Vice-Presidente
rendamento correspondente ao valor presente dos pagamentos do arrenda- cidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicá- 102% (97,5% e 100,2% em 2018) do CDI com liquidez diária. 6. Patrimônio
Contador : Leandro Rocha Rovarotto - CRC.SP nº 258907/O-4
mento devido durante o prazo razoavelmente certo do arrendamento. Sua ado- vel, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribu- Líquido: a) Capital social: O capital social da Companhia em 31/12/2019 é de

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Partes relacionadas
Dividendos a receber
Outras contas a receber
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo: IR e CS diferidos
Depósitos judiciais
Empréstimo mutuo
Investimento
Intangível
Total do Ativo
Demonstrações das Mutações
do Patrimônio Líquido

Edenred Soluções de Pagamento Hyla S.A.

CNPJ nº 59.158.642/0001-66

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
2019
2019 2018 Passivo e Patrimônio Líquido
2019 2018 Receita Bruta de Prestação de Serviços
315.899 225.096 Circulante
322.923 230.864 Receita Operacional Líquida
21.039
110.824 64.884 Fornecedores
74.539 47.428 Custo dos serviços prestados
(14.706)
188.455 119.141 Afiliados a pagar
– 7.276 Lucro Operacional Bruto
6.333
8.415 9.647 Reembolsos a efetuar
230.613 166.618 Despesas operacionais
2.202 1.089 Obrigações trabalhistas
1.341 1.197 Comerciais
(626)
4.186 28.295 Obrigações tributárias
224
234 Com pessoal
(9.791)
1.817 2.040 IR e CS a recolher
668
390 Assessoria e representação
(4.649)
65.203 59.914 Partes relacionadas
8.164 4.042 Depreciação e amortização
(3.106)
1.615 1.593 Arrendamento a pagar
783
– Outras despesas gerais e administrativas
(3.023)
1.055 1.110 Outras contas a pagar
6.591 3.679 Outras despesas/receitas operacionais, líquidas
7.815
61.847 57.211 Não Circulante
16.281 17.550 Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro (7.047)
686
– Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
8.905 8.724 Resultado Financeiro: Receitas financeiras
14.959
IR e CS diferidos
7.376 8.826 Despesas financeiras
(937)
41.898 36.596 Lucro Antes do IR e CS
Patrimônio Líquido
6.975
Capital social
64.414 64.414 IR e CS: Correntes
(3.123)
Reservas de lucros
(36.963) (42.265) Diferidos
1.450
14.447 14.447 Lucro Líquido do Exercício
Ajuste de avaliação patrimonial
5.302
381.102 285.010 Lucro Líquido do Exercício por Lote de Mil Ações
Total do Ativo
381.102 285.010 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
0,02
do Capital Social - R$
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Ajuste de
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2019
Capital Reserva de Reserva de Lucros
Lucros
avaliação
social capital Legal Outras reservas patrimonial acumulados Total Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
61.124
–
680
(44.010)
–
– 17.794 Lucro líquido do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
5.302
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
1.292 1.292 Reconciliação do lucro líquido do exercício com o caixa
Reestruturação societária
3.290
–
–
–
–
216 3.506 líquido gerado pelas atividades operacionais:
Reserva legal
–
–
65
–
–
(65)
– Depreciação e amortização
3.106
Ajuste de avaliação patrimonial
–
–
–
–
14.447
– 14.447 Juros sobre operações de arrendamento mercantil
65
IFRS 15 e 09
–
–
–
(443)
–
– (443)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
181
–
–
–
1.443
–
(1.443)
–
Constituição de reservas
–
64.414
–
745
(43.010)
14.447
– 36.596 Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
(1.450)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
5.302 5.302 IR e CS diferidos
7.204
Reserva legal
–
–
265
–
–
(265)
–
–
–
–
5.037
–
(5.037)
– (Aumento) redução nos ativos:
Constituição de reservas
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
64.414
– 1.010
(37.973)
14.447
– 41.898 Contas a receber de clientes
(69.314)
Impostos a recuperar
1.232
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A Edenred Soluções de Pagamento HYLA Tratamento de Tributos sobre o Lucro: Esta interpretação esclarece como Outras contas a receber
223
S.A. (“Companhia”), tem por objeto as atividades abaixo relacionadas: • Ins- aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no CPC 32 quando Despesas antecipadas
(1.113)
tituição de arranjos de pagamentos próprios, sendo responsável por desen- há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Nessa circuns- Outros créditos com partes relacionadas
24.109
volver as regras e os procedimentos que disciplinam a prestação de servi- tância, a entidade deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou dife- Depósitos judiciais
(22)
ços de pagamento ao público; • Prestação de atividades, no âmbito de arran- rido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base no lucro Aumento (redução) nos passivos:
jos de pagamentos abertos ou próprios, como instituição de pagamentos na tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créFornecedores
27.111
modalidade previamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, que in- ditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta
(7.276)
cluem, mas não se limitam a, a prestação de serviços de pagamento; interpretação. Sua adoção se deu a partir de 01/01/2019, porém não houve Afiliados a pagar
63.995
• A prestação de serviços de administração de sistemas e/ou contratos de impactos para as demonstrações financeiras da Companhia. 3. Principais Reembolsos a efetuar
144
convênio, de qualquer natureza, especialmente relativos, mas não limitados Politicas Contábeis: a) Resultado das operações: Apurado em conformida- Obrigações trabalhistas
(10)
a, nas áreas de: (i) motivação, incentivos, promoções, viagens, lazer, entre- de com o regime contábil de competência dos exercícios. b) Reconhecimen- Obrigações tributárias
tenimentos e outros, por meio de emissão, própria ou por terceiros, de vales to das receitas: (i) No momento da efetiva prestação de serviços; (ii) Quando IR e CS a recolher
1.619
cupons ou cartões para trocas por bens, serviços e/ou saque, bem como a o valor da receita puder ser mensurado com confiabilidade; (iii) Quando for Outras contas a pagar com partes relacionadas
4.122
intermediação de negócios; e (ii) gestão e administração de despesas, provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para Outras contas a pagar
2.912
adiantamento salarial, controle de custos ou qualquer outra prática, permiti- a Companhia; (iv) Quando as despesas incorridas com a transação, bem Caixa gerado pelas atividades operacionais
54.936
da ou não vedada por lei, relacionada a cartões eletrônicos de pagamentos como as despesas para concluí-la, puderem ser mensuradas com confiabi- IR e CS pagos
(1.341)
com ou sem função saque; • Prestação de serviços de informática e proces- lidade. c) Moeda funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas deCaixa líquido gerado pelas atividades operacionais
53.595
samento de dados, inclusive de assessoria e consultoria técnica de informá- monstrações financeiras são mensurados usando o real (R$), que foi desigtica, em especial para (1) a gestão de programas motivacionais, de fidelida- nado como moeda funcional, por ser a moeda do ambiente econômico no Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
–
de, eventos e outros; (2) o gerenciamento e manutenção de cadastro de qual a Companhia atua, e também a moeda de apresentação das demons- Reestruturação societária
(7.517)
clientes; e (3) elaboração de programas de computadores (software), inclu- trações financeiras. d) Instrumentos financeiros: Os ativos e passivos finan- Aquisições ativo imobilizado e intangível
(7.517)
sive jogos eletrônicos; • A prestação de serviços de campanha de incentivos ceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
e eventos promocionais, objetivando a fidelização de clientela, a promoção diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos finan- Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
de bens e serviços em geral e a motivação profissional, bem como mediante ceiros são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos fi- Pagamento de obrigações assumidas por meio
a divulgação dessas promoções na mídia em geral, a organização e o ge- nanceiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transa- de arrendamentos
(138)
renciamento de eventos e o agradecimento de propaganda e publicidade; ção diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(138)
• A intermediação de negócios em geral e agenciamento; • A prestação de valor justo são reconhecidos imediatamente no resultado. A Companhia Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa
45.940
serviço de propaganda e publicidade; • A participação, como sócia ou acio- classifica seus instrumentos financeiros, em função da finalidade para a qual Saldo final
110.824
nista, em outras sociedades, no país ou no exterior, cujo objeto social seja os ativos financeiros foram adquiridos e é determinada no reconhecimento
64.884
Saldo inicial
relacionado, necessário ou conveniente à consecução do objeto social da inicial, seguindo as classificações estipuladas pelo CPC 48: (i) Custo amorAumento do Caixa e Equivalentes de Caixa
45.940
Companhia. 2. Base de Elaboração das Demonstrações Financeiras: tizado; (ii) Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (PL); e
ç

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Partes relacionadas
Outras contas a receber
Não Circulante
Realizável a longo prazo: Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível
Arrendamento mercantil

2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram
preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as interpretações e as orientações
técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 2.2. Base de elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos no fim de cada
período de relatório, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir:
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações
pagas em troca de bens e serviços. Ao estimar o valor justo de um ativo ou
passivo, a Companhia leva em consideração as características do ativo ou
passivo no caso de os participantes do mercado levarem essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de mensuração. Além disso, para fins de preparação de relatórios financeiros, as mensurações do valor justo são classificadas nas categorias de níveis 1, 2 ou 3,
descritas a seguir, com base no grau em que as informações para as mensurações do valor justo são observáveis e na importância das informações
para a mensuração do valor justo em sua totalidade: • Informações de Nível 1 são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos aos quais a Companhia pode ter acesso na data de mensuração; • Informações de Nível 2 são informações, que não possuem os
preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo,
direta ou indiretamente; • Informações de Nível 3 são informações não observáveis para o ativo ou passivo. 2.3. Novos pronunciamentos e alterações de pronunciamentos: a) Pronunciamentos aplicáveis para o exercício
findo em 31/12/2019: • CPC 06 (R2) - Arrendamentos: O CPC 06 (R2) - Arrendamentos, que substitui o CPC 06 (R1) e as respectivas interpretações a
partir de 01/01/2019, estabelece os princípios para o reconhecimento de arrendamentos e introduz grandes mudanças na contabilização de arrendamentos por arrendatários, pois elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e financeiros. De acordo com a norma CPC 06 (R2), todos os arrendamentos devem ser apresentados nos balanços patrimoniais através do
reconhecimento de um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento correspondente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento devido durante o prazo razoavelmente certo do arrendamento. A norma CPC
06 (R2) afeta, portanto, a apresentação de transações de arrendamento na
demonstração do resultado (com despesa de aluguel substituída por uma
despesa de depreciação e despesa de juros) e na demonstração dos fluxos
de caixa (os pagamentos de arrendamento, representando pagamento de
juros e pagamento de passivo em aberto, impactam o fluxo de caixa das atividades financeiras). A Companhia adotou o CPC 06 (R2) a partir de
01/01/2019, e como política do Grupo Edenred, a Companhia reconheceu o
direito de uso e o passivo de arrendamento da data de início do contrato.
Deste modo, os ativos e passivos de acordo com o CPC 06 (R2) foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento devido durante o prazo razoavelmente certo do arrendamento. Os ativos de direito de
uso da Companhia referem-se a contratos de arrendamento de ativos de
imóvel na qual a Companhia está localizada e veículos. Os ativos de direito
de uso são representados na rubrica de arrendamento mercantil, e os passivos são apresentados na rubrica de arrendamentos a pagar no balanço
patrimonial.
2019
Direito de uso - imóveis (líquido de amortização)
668
Direito de uso - veículos (líquido de amortização)
18
Passivo de arrendamento
(783)
Após a mensuração inicial, os valores dos ativos registrados como direito de
uso estão sendo atualizados utilizando-se o método de custo, assim é mensalmente deduzida qualquer depreciação acumulada, de acordo com
critérios do CPC 27 - Ativo Imobilizado na depreciação do ativo de direito de
uso e corrigido qualquer remensuração do passivo de arrendamento, quando aplicável. O passivo de arrendamento inicialmente registrado, é atualizado aumentando mensalmente o valor do passivo da parcela de juros de
cada contrato de arrendamento e reduzindo o valor dos pagamentos mensais do arrendamento e corrigido de qualquer remensuração de arrendamento, quando aplicável. • Interpretação técnica ICPC 22 - Incerteza sobre

(iii) Valor justo por meio do resultado. e) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são registradas pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos no fim de cada exercício, que não excedem o seu valor de mercado ou
de realização. f) Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa: As contas a receber de clientes são registradas e mantidas no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos
desses créditos e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa, a qual é constituída considerando uma análise do risco de realização sobre os títulos vencidos, e considerada suficiente pela Administração para
atender as prováveis perdas na realização desses ativos. g) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, deduzido das depreciações calculadas pelo
método linear, às taxas anuais e leva em consideração o tempo de vida útil
estimado dos bens. A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. h) Intangível: Representado,
principalmente, por ágio registrado em Companhia incorporada (líquido de
provisão constituída), de carteira de clientes adquiridos e gastos com software. Os valores estão demonstrados ao custo e os ativos que possuem
vida útil definida são amortizados em cinco anos, enquanto os ativos de vida
útil indefinida são testados anualmente quanto à sua recuperação. i) Redução ao valor recuperável dos ativos: A Administração revisa 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 perda de seu valor recuperável. Quando tais
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas perdas, se houver, são classificadas como
outras despesas operacionais. Não houve a necessidade de constituição de
provisão para os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018. j) IR e CS: A
provisão para IR foi constituída à alíquota de 25% e para a CS à alíquota de
9% sobre o lucro tributável. k) Dividendos obrigatórios: A proposta de distribuição de dividendos que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo
mínimo obrigatório, é registrada como passivo na rubrica “Dividendos obrigatórios” por ser considerada como uma obrigação estatutária da Companhia. l) Afiliados a pagar: Registrados os valores devidos à rede credenciada
de estabelecimentos comerciais, relativos aos cartões apresentados para
reembolso, sendo o pagamento realizado conforme o prazo contratual.
m) Reembolsos a efetuar: Compreendem o saldo creditados em cartões colocados em circulação e ainda não apresentados pelos estabelecimentos
comerciais credenciados para reembolso. 4. Principais Fontes de Julgamento e Estimativas: Na aplicação das políticas contábeis descritas na
nota explicativa nº 3, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos que não são
facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente.
Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no exercício em que as estimativas são revistas, se a revisão
afetar apenas esse exercício, ou também em exercícios posteriores se a revisão afetar tanto o exercício presente como exercícios futuros. a) Provisão
para créditos de liquidação duvidosa: A provisão para créditos de liquidação
duvidosa é registrada com base na análise da situação específica de cada
cliente e nos valores vencidos há mais de 60 dias. Os créditos considerados
irrecuperáveis são levados diretamente ao resultado do exercício. b) IR e CS
diferidos: A Companhia reconhece ativos e passivos diferidos com base nas
diferenças entre o valor contábil apresentado nas demonstrações financeiras e a base tributária dos ativos e passivos utilizando as alíquotas em vigor.
A Administração da Companhia revisa regularmente os impostos diferidos
ativos e passivos em termos de possibilidade de recuperação, considerando-se o lucro histórico gerado e o lucro tributável futuro projetado, de acordo
com um estudo de viabilidade técnica. c) Vida útil dos bens do imobilizado e
intangível: A Administração da Companhia revisa a vida útil estimada dos
bens do imobilizado e intangível anualmente no fim de cada exercício. Du-

2018
19.280
(13.354)
5.926
(362)
(7.835)
(11.455)
(2.549)
(3.464)
19.787
48
4.422
(2.743)
1.727
(390)
(45)
1.292
0,00
2018
1.292

2.549
–
47
351
73
4.312
(90.124)
(837)
(651)
(221)
(28.295)
(474)
10.603
6.038
112.412
635
421
–
3.784
2.908
20.511
–
20.511
3.506
(6.585)
(3.079)

–
–
17.432
64.884
47.452
17.432

rante o exercício corrente, a Companhia revisitou a análise periódica do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado e intangível, requerida pela interpretação técnica ICPC 10 - Esclarecimentos
sobre os Pronunciamentos Técnicos CPC 27 - Ativo Imobilizado. Não houve
efeitos a serem registrados no encerramento das demonstrações financeiras para o exercício findo em 31/12/2019. d) Avaliação dos instrumentos financeiros: A Companhia usa técnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o
valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota explicativa oferece informações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas na determinação do valor justo de instrumentos financeiros, bem como
a análise de sensibilidade dessas premissas. A Administração acredita que
as técnicas de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são adequadas para a determinação do valor justo dos instrumentos financeiros.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: Estão representadas por investimentos
temporários, estão registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data-base da demonstração financeira, não superando seus valores de mercado, são resgatáveis a qualquer tempo e estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. Em 31/12/2019, as aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários - CDBs
e compromissadas remunerados por taxas que variam de 75% até 97,5% do
CDI com liquidez diária. 6. Reembolsos a Efetuar: Registrados e mantidos
no balanço patrimonial pelo valor nominal do valor facial de emissão dos
cartões colocados em circulação e que não foram apresentados para reembolso. Tendo em vista que o prazo para as operações é de curto prazo, a
Companhia considera irrelevante o efeito do ajuste a valor presente comparado com as demonstrações financeiras. 7. Receita Operacional Líquida:
A receita operacional bruta gerada no exercício findo em 31/12/2019 é de
R$23.249 (R$21.264 em 2018) e os impostos incidentes sobre os serviços
prestados são de R$2.210 (R$1.984 em 2018). 8. Patrimônio Líquido:
a) Capital social: O capital social da Companhia em 31/12/2019 é de
R$64.414 (R$64.414 em 2018), totalmente subscrito e integralizado, em
moeda corrente nacional, divididos em 298.377.150 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. A composição do capital social em 31/12/2019
compreende:
Acionistas
Quantidade de Ações Participação %
Edenred Brasil Participações S.A.
193.880.743
64,98%
Edenred S.A.
64.404
0,02%
Buzau Inversiones AA S.A.
83.746.512
28,07%
20.685.491
6,93%
Guilherme Alberto Berthier Stumpf
Total
298.377.150
100%
b) Reserva legal: Constituída anualmente com destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não podendo exceder 20% do capital social, conforme
previsto em legislação vigente. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar
prejuízo ou aumentar capital social. c) Dividendos mínimos obrigatórios:
A política e distribuição determina que os acionistas terão direito a receber,
em cada exercício social, dividendos obrigatórios de 25% sobre o lucro líquido, apurado na forma da Lei. 9. Aprovação para Emissão das Demonstrações Financeiras: As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração da Companhia em 27/04/2020. 10. Eventos subsequentes: Devido às incertezas derivadas dos efeitos do “Novo Corona Vírus” (COVID-19), a Administração entende que não tem impactos financeiros nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019 mas está
atenta ao comportamento dos volumes operacionais atuais e a segurança
dos seus colaboradores.
Diretoria
Jean Urbain Pierre Hubau
Diretor-Presidente

Gilles Attolini
Diretor Financeiro

Contador
Leandro Rocha Rovarotto - CRC.SP nº 258907/O-4
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BMPI INFRA S.A.
CNPJ nº 24.416.909/0001-93
Relatório da Administração
Neste sentido, a organização da BMPI Infra compreende: 3ANEAMENTOA BMPI Infra, através da Sano Saneamento e Participações
S.A. (Sano), busca oportunidades de investimento e gerenciamento de ativos de saneamento por meio de concessões (plenas ou
parciais) e parcerias público privadas (PPPs). A BMPI Infra detém atualmente 100,00% de participação na Sano, sendo o seu
veículo de investimentos para projetos no segmento de Saneamento. Por meio da Sano, a BMPI Infra desempenha atividades de
gerenciamento de concessões públicas de saneamento em todo processo do ciclo integral da água - captação, tratamento e abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, além de desenvolver novos projetos e prestar consultorias diversas na área. A
Sano possui atualmente participação de 50,00% na SGA - Sistemas de Gestão Ambiental S.A. (SGA) que, por sua vez, administra
duas concessões municipais, em Jaú (SP) e Votorantim (SP). 2ESÁDUOSA BMPI Infra, através da Ambientis Soluções Ambientais
3!!MBIENTIS BUSCAOPORTUNIDADESDEINVESTIMENTOEADMINISTRA¼»ODEPROJETOSESTRUTURADOSDEDESTINA¼»OlNAL TRATAMENTO 
valoração e aproveitamento energético de resíduos, sempre com o compromisso de preservar o meio ambiente, num quadro de
Energia
Água e Esgoto
Iluminação Pública
Properties
Resíduos Sólidos
sustentabilidade econômica e social. A BMPI Infra detém atualmente 100,00% de participação na Ambientis, sendo o seu veículo
de investimento para projetos no segmento de resíduos. Por meio da Ambientis, a BMPI Infra atua em projetos de implantação e
operação de aterros sanitários, tratamento e aproveitamento energéticos de resíduos, e enxerga potencial de expansão no setor
através de novas tecnologias, projetos estruturados, aquisições e parcerias estratégicas. A Ambientis possui atualmente participações de 49,00% na Viasolo Engenharia Ambiental S.A.; 33,33% na Essencis MG Soluções Ambientais S.A.; 27,50% na Empresa
Metropolitana de Tratamento de Resíduos S.A. e 21,78% na NGP Nova Geração Participações S.A. )LUMINA¼»O 0ËBLICA A BMPI
Infra atua ativamente na prospecção de novas oportunidades de PPPs de Iluminação Pública no país, particularmente junto às
municipalidades das regiões Sul e Sudeste. A BMPI Infra detém atualmente 100,00% de participação da Brasil IP S.A., sendo o seu
veículo de investimento para novos projetos no segmento de Iluminação Pública, e possui participação de 39,00% na BH Iluminação
0ËBLICA3! CONCESSION¶RIADE)LUMINA¼»O0ËBLICADE"ELO(ORIZONTE DESTINADAEMODERNIZAR ElCIENTIZAR MANTEREOPERARMAIS
de 180 mil pontos de iluminação do município. Em adição à participação da BMPI Infra, o Grupo Barbosa Mello detém outros 9%
de participação na BHIP, através de outra empresa do grupo, totalizando, portanto, 48% de participação acionária consolidada.
"ALAN¼OSPATRIMONIAISEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO
Controladora
Consolidado
2EAPRESENTADO
2EAPRESENTADO
2EAPRESENTADO
2EAPRESENTADO
Notas 
 

Notas 
 
 Passivo circulante
Ativo circulante
9
497
116
497
116
Caixa e equivalentes de caixa
3
5.891
1.507
6.496
1.603 %MPR½STIMOSElNANCIAMENTOS
Fornecedores
169
104
171
119
Contas a receber
4
1.596
1.191
1.596
1.191 Obrigações trabalhistas
10
396
417
396
417
Créditos a receber
5
11.138
7.088
11.138
7.088 Obrigações tributárias
11
136
150
148
157
Tributos a recuperar
41
32
112
3.128 Partes relacionadas
6
78
382
78
382
4.947
2.170
7.066
3.979 Total do passivo circulante
Partes relacionadas
6
1.276
1.169
1.290
1.191
23.613
11.988
26.408
16.989 Passivo não circulante
Total do ativo circulante
%MPR½STIMOSElNANCIAMENTOS
9
30.088
28.765
30.088
28.765
Ativo não circulante
Partes
relacionadas
6
22.951
24.431
22.951
24.431
Créditos a receber
5
49.641
56.078
49.741
56.178
53.039
53.196
53.039
53.196
Partes relacionadas
6
1.426
566
4.195
571 Total do passivo não circulante
12
Imposto diferido
16
4.886
- Patrimônio líquido
12.1
2.701
2.701
2.701
2.701
Investimentos
7
196.882
197.792
186.340
192.700 Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital
12.4
55.874
54.645
55.873
54.645
Imobilizado
8
74
93
74
93 Reserva de capital
12.2
122.340
122.340
122.340
122.340
1
6
9 Reserva de lucros
Intangível
36.406
32.467
36.407
32.467
248.023
254.530
245.242
249.551 Total patrimônio líquido
Total do ativo não circulante
217.321
212.153
217.321
212.153
271.636
266.518
271.650
266.540 Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo
271.636
266.518
271.650
266.540
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
$EMONSTRA¼ÊESDASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Reserva de lucros
Adiantamento para futuro
Notas
Capital social Reserva de capital
Reserva legal Reserva de lucros retidos
aumento de capital
Resultado do exercício
Total
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE2EAPRESENTADO
12
2.420
103.909
484
12.860
54.645
174.318
Aumento de capital
281
281
Reserva de ágio na integralização de capital
12.2
18.431
18.431
Resultado do exercício
25.340
25.340
Destinação do resultado do exercício:
Constituição de reserva legal
12.3
56
(56)
Distribuição de dividendos
12.5
(6.217)
(6.217)
Reserva de lucros
25.284
(25.284)
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE2EAPRESENTADO
12
2.701
122.340
540
31.927
54.645
212.153
Adiantamento para futuro aumento de capital
12.4
1.229
1.229
Resultado do execício
13.787
13.787
Destinação do resultado do exercício:
Distribuição de dividendos
12.5
(9.848)
(9.848)
Reserva de lucros
13.787
(13.787)
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE
12
2.701
122.340
540
35.866
55.874
217.321
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
3OBRE A "-0) )NFRA A BMPI Infra é uma holding de investimentos e participações de capital privado, focada no setor de
infraestrutura. Fundada em maio de 2013, a Companhia participa dos segmentos de saneamento, resíduos, iluminação pública,
energia, transportes, infraestrutura social e real estate ! "-0) )NFRA POSSUI UMA ESTRAT½GIA DE INVESTIMENTOS BEM DElNIDA E
disciplinada, focada na criação de valor para os seus acionistas no longo prazo, através de uma gestão ativa de seus investimentos.
#ONTEXTO3ETORIALEDE!TUA¼»OA organização da BMPI Infra, num primeiro nível, está baseada na especialização e individualização
EMSEUSSETORESPRIORIT¶RIOSDAINFRAESTRUTURA ATRAV½SDEEMPRESASHOLDINGSESPECÁlCAS/RGANIZA¼»ODA"-0))NFRA

.OTASEXPLICATIVASDA!DMINISTRA¼»OPARAASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAISECONSOLIDADASEMDEDEZEMBRODEE(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
 #ONTEXTO OPERACIONAL A BMPI Infra S.A. é uma holding de investimentos e participações focada no setor de infraestrutura, aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os imsituada na Rua Renato de Paes, 750 - conjunto 101 - Bairro Itaim Bibi - São Paulo - SP. Com início de suas operações em maio de postos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a em2013, a Companhia, através de suas investidas, participa dos setores de iluminação pública, saneamento, resíduos, transportes, PRESAAPRESENTAR¶LUCROTRIBUT¶VELFUTUROEMMONTANTESUlCIENTEPARAQUEESTASDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASDEDUTÁVEISPOSSAMSER
energia, infraestrutura social e real estate.
UTILIZADAS!RECUPERA¼»ODOSALDODOSIMPOSTOSDIFERIDOSATIVOS½REVISADANOlNALDECADAEXERCÁCIOE QUANDON»OFORMAISPROV¶
!PRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAISECONSOLIDADASEPRINCIPAISPR¶TICASCONT¶BEISADOTADAS"ASE vel que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é
DEPREPARA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAISECONSOLIDADASAs demonstrações contábeis individuais e consolidadas ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas previstas na legislação so- aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na
cietária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), LEGISLA¼»OTRIBUT¶RIAVIGENTENOlNALDECADAEXERCÁCIO OUQUANDOUMANOVALEGISLA¼»OTIVERSIDOSUBSTANCIALMENTEAPROVADA!
APROVADOSPELO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADE#&# !SDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAISECONSOLIDADASDOEXERCÁCIOlNDO MENSURA¼»ODOSIMPOSTOSDIFERIDOSATIVOSEPASSIVOSREmETEASCONSEQU¾NCIASlSCAISQUERESULTARIAMDAFORMANAQUALA#OMPA
EMDEDEZEMBRODEEAREAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAISECONSOLIDADASDOEXERCÁCIOlNDOEM NHIAESPERA NOlNALDECADAEXERCÁCIO RECUPERAROULIQUIDAROVALORCONT¶BILDESSESATIVOSEPASSIVOS/SIMPOSTOSDIFERIDOSATIVOS
de dezembro de 2018 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 20 de abril de 2020.  "ASEDECONSOLIDA¼»ODAS EPASSIVOSS»OCOMPENSADOSAPENASQUANDOH¶ODIREITOLEGALDECOMPENSAROATIVOlSCALCORRENTECOMOPASSIVOlSCALCORRENTEE 
DEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEIS!SDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISCONSOLIDADAS PARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE INCLUEM QUANDOELESEST»ORELACIONADOSAOSIMPOSTOSADMINISTRADOSPELAMESMAAUTORIDADElSCALEA#OMPANHIAPRETENDELIQUIDAROVALOR
as demonstrações contábeis das investidas:
LÁQUIDODOSSEUSATIVOSEPASSIVOSlSCAISCORRENTESM $EMONSTRA¼»ODOSmUXOSDECAIXAA Administração da Companhia apreInvestidas
% de participação SENTAOSmUXOSDECAIXA¹SATIVIDADESOPERACIONAISUSANDOOM½TODOINDIRETO SEGUNDOOQUAL ORESULTADOLÁQUIDO½AJUSTADOPELOS
Sano Saneamento e Participações S.A.
100% efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre receAmbientis Soluções Ambientais S.A.
100% bimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais, passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesas asBrasil IP Iluminação Pública S.A.
100% SOCIADASCOMmUXOSDECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTOOUDElNANCIAMENTO.ORMASCONT¶BEISQUEENTRAR»OEMVIGOR
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta, a data na qual a controladora obtém APÆSOEXERCÁCIOlNDOEM! SEGUIR OSPRINCIPAIS PRONUNCIAMENTOSEASINTERPRETA¼ÊESCONT¶BEISEMITIDOSPELO)!3"EhIncontrole, e continuará a ser consolidada até a data em que esse controle deixe de existir e/ou ocorrer sua incorporação. As demons- ternational Financial Reporting Standards Interpretations Committee)&2)# v FORAMPUBLICADOSOUREVISADOSMAISAINDAN»OENTRA
trações contábeis consolidadas de 2019 foram elaboradas para o mesmo período de divulgação das demonstrações contábeis RAMOBRIGATORIAMENTEEMVIGORPARAOEXERCÁCIOENCERRADOEMDEDEZEMBRODEs!LTERA¼ÊESNASREFER¾NCIAS¹ESTRUTURA
individuais, utilizando políticas contábeis consistentes. Todos os saldos intragrupo, receitas e despesas e ganhos e perdas não CONCEITUALNASNORMAS)&23s$ElNI¼»ODEUMNEGÆCIOALTERA¼ÊESNO#0#)&23 s$ElNI¼»ODEMATERIALIDADEEMENDASNO
realizados, oriundos de transações intragrupo, foram eliminados por completo. Uma mudança na participação sobre a controlada #0#)!3E#0#)!3 s)&23 #ONTRATOSDE3EGUROS2EAPRESENTA¼»ODOSVALORESCOMPARATIVOSREFERENTESAO
que não resulta em perda de controle é contabilizada como uma transação entre acionistas, no patrimônio líquido. O resultado do EXERCÁCIO lNDO EM  DE DEZEMBRO DE  A Companhia está reapresentando suas demonstrações contábeis individuais e
período e cada componente dos outros resultados abrangentes são atribuídos aos proprietários da controladora e à participação dos CONSOLIDADASDOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE ORIGINALMENTEEMITIDASEMDEABRILDE OBSERVANDOAORIENTA
não controladores. Perdas são atribuídas à participação de não controladores, mesmo que resultem em um saldo negativo.  ¼»ODO#0# 0R¶TICAS#ONT¶BEIS MUDAN¼ASDEESTIMATIVAS RETIlCA¼ÊESDEERROS COMOOBJETIVODERETIlCAROSALDODOGRUPODE
-OEDAFUNCIONALEDEAPRESENTA¼»O/RESULTADOEAPOSI¼»OlNANCEIRADA#OMPANHIAEST»OEXPRESSOSEMMILHARESDEREAIS SUA INVESTIMENTOSDOVALORDE2PARA2 AJUSTEDE2 DEVIDOAMODIlCA¼»ONORESULTADODESUASINVESTIDAS
moeda funcional e moeda de apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. "ASEDEMENSURA¼»O DOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODEECORRE¼»ODO¶GIOSOBREAQUISI¼»ODEUMINVESTIMENTONOVALORDE2EM
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico com exceção os instrumentos !SDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAISECONSOLIDADASDOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODEEST»OSENDOREAPRESENTADAS
lNANCEIROSN»ODERIVATIVOSMENSURADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO5SODEESTIMATIVASEJULGAMENTOSAs demons- com seus respectivos efeitos no balanço patrimonial e nas demonstrações do resultado, na demonstração das mutações do patritrações contábeis individuais e consolidadas são elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas MÇNIOLÁQUIDOENADEMONSTRA¼»ODOSmUXOSDECAIXA/SREmEXOSCONT¶BEISCORRESPONDENTESEST»ORESUMIDOSASEGUIR
contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram "ALAN¼OSPATRIMONIAIS
Ativo
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser
Controladora
Consolidado
REGISTRADONASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAISECONSOLIDADAS)TENSSIGNIlCATIVOSSUJEITOSAESSASESTIMATIVASEPREMISSAS
Apresentado
Reapresentado Apresentado
Reapresentado
incluem a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transa- Ativo circulante
 !JUSTE

 !JUSTE

ções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis individuais Demais ativos circulantes
9.818
9.818
13.010
13.010
e consolidadas.  0RINCIPAIS POLÁTICAS CONT¶BEIS ADOTADAS As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido Partes relacionadas
1.622
548
2.170
3.431
548
3.979
aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Total do ativo circulante
11.440
548
11.988
16.441
548
16.989
A !PURA¼»ODORESULTADO O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime Ativo não circulante
contábil de competência. As receitas dos contratos compreendem os valores iniciais acordados no contrato, acrescidos de variações Demais ativos não circulantes
56.738
56.738
56.851
56.851
decorrentes de solicitações adicionais (aditivos efetuados de contratos) e ajustes de preços. São observados os procedimentos e Investimentos
195.474
2.318
197.792
190.382
2.318
192.700
normas estabelecidas pelo Pronunciamento Técnico (CPC 47) aprovado pelo CFC conforme NBC TG 47. B #AIXAEEQUIVALENTESDE Total do ativo não circulante
252.212
2.318
254.530
247.233
2.318
249.551
CAIXACaixa e equivalentes de caixa incluem caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, Total do ativo
263.652
2.866
266.518
263.674
2.866
266.540
COMVENCIMENTOSORIGINAISDEAT½TR¾SMESES ECOMRISCOINSIGNIlCANTEDEMUDAN¼ADEVALORC 6ALORESARECEBEROs valores a rePassivo e Patrimônio Líquido
ceber são registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e deduzidos da provisão
Controladora
Consolidado
PARACR½DITOSDELIQUIDA¼»ODUVIDOSA AQUAL½CONSTITUÁDACOMBASEEMPERDASESPERADASCALCULADASATRAV½SDASMODIlCA¼ÊESDOS
Apresentado
Reapresentado Apresentado
Reapresentado
riscos de realização desde o reconhecimento inicial dos valores a receber. D )NVESTIMENTOSNas demonstrações contábeis os inves- Passivo circulante
 !JUSTE

 !JUSTE

timentos permanentes em empresas coligadas e controladas em conjunto, são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Total do passivo circulante
1.169
1.169
1.191
1.191
A participação da Companhia nos resultados das empresas controladas é reconhecida no resultado do período como receitas (des- Passivo não circulante
pesas) de equivalência patrimonial. A Companhia possui participação direta e indiretamente nas empresas destacadas a seguir:
Total do passivo não circulante
53.196
53.196
53.196
53.196
% de participação
Patrimônio líquido
Participação direta

 Demais itens patrimônio líquido
179.686
179.686
179.686
179.686
Reserva de lucros
29.601
2.866
32.467
29.601
2.866
32.467
Ambientis Soluções Ambientais S.A.
100,00% 100,00% Total patrimônio líquido
209.287
2.866
212.153
209.287
2.866
212.153
Brasil IP Iluminação Pública S.A.
100,00% 100,00% Total do passivo e patrimônio líquido
263.652
2.866
266.518
263.674
2.866
266.540
Sano Saneamento e Participações S.A.
100,00% 100,00% $EMONSTRA¼»ODORESULTADO
Controladora
Consolidado
Mindt Participações S.A.
46,18%
45,00%
Apresentado
Reapresentado Apresentado
Reapresentado
Companhia Energética Chapecó (CEC)
41,00%
41,00%
 !JUSTES

 !JUSTES

BH Iluminação Pública S.A.
39,00%
39,00 ,UCROBRUTO
971
971
1.339
1.339
Concessionária Rota do Horizonte S.A.
20,00%
20,00% 2ECEITASDESPESAS OPERACIONAIS
CSul Desenvolvimento Urbano S.A.
4,80%
4,80 Demais receita (despesas)
Sano Projetos em Saneamento Ltda.
0,01%
0,01%
operacionais
(5.060)
(5.060)
(6.414)
(6.414)
Participação indireta
Equivalência patrimonial
21.904
2.866
24.770
22.762
2.866
25.628
Viasolo Engenharia Ambiental S.A.
49,00%
49,00%
16.844
2.866
19.710
16.348
2.866
19.214
Essencis Minas Gerais S.A.
33,33%
33,33% ,UCROANTESDORESULTADOlNANCEIRO
17.815
2.866
20.681
17.687
2.866
20.553
Empresa Metropolitana de Tratamento e Resíduos
27,50%
27,50% Lucro líquido do exercício
22.474
2.866
25.340
22.474
2.866
25.340
NGP Nova Geração Participações S.A.
21,78%
19,14% $EMONSTRA¼»ODOmUXODECAIXA
Controladora
Consolidado
PCN Suzano SPE Ltda.
10,89%
9,57%
Apresentado
Reapresentado Apresentado
Reapresentado
Sistemas de Gestão Ambiental S.A. (SGA)
50,00%
50,00%
 !JUSTES

 !JUSTES

Águas de Mandaguahy S.A.
42,44%
42,44% Lucro do exercício
22.474
2.866
25.340
22.474
2.866
25.340
Águas de Votorantim S.A.
20,00%
20,00% Depreciação/amortização
16
16
16
16
Novos Horizontes Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A.
- 16,425% Equivalência patrimonial
(21.904) (2.866)
(24.770)
(22.762) (2.866)
(25.628)
Csul Desenvolvimento Urbano S.A.
9,63%
8,21% Juros provisionados
116
116
116
116
Costa Laguna SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
5,61%
1,82%
702
702
(156)
(156)
Sano Projetos em Saneamento Ltda.
100,00% 100,00% !UMENTO REDU¼»ODOSATIVOS
(11.928)
(11.928)
(12.008)
(12.008)
E )MOBILIZADO2ECONHECIMENTOEMENSURA¼»OMensurados e apresentados ao custo histórico de aquisição, deduzido das res- !UMENTOREDU¼»O DOSPASSIVOS
180
180
194
194
pectivas depreciações calculadas pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens e perdas Caixa e quivalentes de caixa aplicado
de redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. Os ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são nas atividades operacionais
(11.046)
(11.046)
(11.970)
(11.970)
apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos Fluxo de caixa das atividades de investimento
dentro de outras receitas no resultado do exercício. $EPRECIA¼»OA depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo Demais atividades de investimento
19.454
19.454
19.172
19.172
de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de Aquisição/redução de investimento
(33.758)
548
(33.210)
(25.526)
548
(24.978)
depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. As vidas úteis #AIXAEQUIVALENTESAPLICADONAS 
estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:
gerado pelas atividades de investimento
(14.304)
548
(13.756)
(6.354)
548
(5.806)
Móveis e utensílios
10 anos &LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Veículos
5 anos Demais atividades de
Computadores
5 anos   lNANCIAMENTO
22.549
22.549
22.549
22.549
/S M½TODOS DE DEPRECIA¼»O  AS VIDAS ËTEIS E OS VALORES RESIDUAIS SER»O REVISTOS A CADA ENCERRAMENTO DE EXERCÁCIO lNANCEIRO E Partes relacionadas
3.600
(548)
3.052
(4.300)
548
(4.848)
eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. F )NTANGÁVELOs ativos intangíveis adquiridos são Caixa e equivalentes de caixa
mensurados pelo custo de aquisição e posteriormente deduzidos da amortização acumulada. Os ativos intangíveis com vida útil  GERADOPELASAPLICADONAS 
DElNIDAS»OAMORTIZADOSPELAVIDAËTILECONÇMICAESTIMADA3ALDOCOMPOSTOPELO¶GIOPOREXPECTATIVADERENTABILIDADEFUTURA   ATIVIDADESDElNANCIAMENTO
26.149
(548)
25.601
18.249
(548)
17.701
(goodwill) e de software. Sendo o ágio avaliado anualmente através do teste de impairment. G !RRENDAMENTOSMERCANTISOPERA
Aumento (redução) de caixa
CIONAISIFRS 16 (Arrendamentos) - A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial
e equivalentes de caixa
799
799
(75)
(75)
para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado Caixa e equivalentes de caixa
e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão No início do exercício
708
708
1.678
1.678
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma  .OlNALDOEXERCÁCIO
1.507
1.507
1.603
1.603
ATUAL ISTO½ OSARRENDADORESCONTINUAMACLASSIlCAROSARRENDAMENTOSEMlNANCEIROSOUOPERACIONAIS!)&23SUBSTITUIAS !UMENTOREDU¼»O DECAIXA
normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e quivalentes de caixa
799
799
(75)
(75)
e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início Informações complementares
em ou após 1o de janeiro de 2019. H !VALIA¼»ODOVALORRECUPER¶VELDEATIVOSTESTEDEimpairment A Administração revisa Transações que não envolvem caixa
ANUALMENTEOVALORCONT¶BILDOSSEUSATIVOSCOMPROPÆSITODEIDENTIlCARPOSSÁVEISCIRCUNST·NCIASQUEPOSSAMREQUERERTESTEDE Aquisição de investimento
(27.554)
(27.554)
(27.554)
(27.544)
recuperação para determinados ativos ou Unidades Geradoras de Caixa (UGCs). Para testes de redução ao valor recuperável, os Integralização de capital
18.712
18.712
18.712
18.712
ativos são agrupados em UGCs, ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entra- Partes relacionados
8.842
8.842
8.842
8.842
das essas que são, em grande parte, independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O valor recuperável de um #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
Controladora
Consolidado
ATIVOOU5'#½OMAIORENTREOSEUVALOREMUSOEOSEUVALORJUSTOMENOSCUSTOSPARAVENDER/VALOREMUSO½BASEADOEMmUXOS


DECAIXAFUTUROSESTIMADOS DESCONTADOSAVALORPRESENTEUSANDOUMATAXADEDESCONTOANTESDOSIMPOSTOSQUEREmITAASAVALIA¼ÊES

2EAPRESENTADO

2EAPRESENTADO
ATUAISDEMERCADODOVALORDODINHEIRONOTEMPOEOSRISCOSESPECÁlCOSDOATIVOOUDA5'#5MAPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECU Caixa e bancos
62
136
159
182
perável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
5.829
1.371
6.337
1.421
são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio Total




alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de !S APLICA¼ÊES lNANCEIRAS S»O DE CURTO PRAZO  DE LIQUIDEZ IMEDIATA E CONVERSÁVEIS EM UM MONTANTE CONHECIDO DE CAIXA E EST»O
forma pro rata. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos demais ativos, as SUJEITASAUMINSIGNIlCANTERISCODEMUDAN¼ADEVALOR3»OREMUNERADASPORTAXASVARI¶VEISDEAPROXIMADAMENTE DO#$)
perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo valor contábil do ativo não exceda o em 2019 e 68% em 2018, tendo como contraparte, bancos de primeira linha.
valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. #ONTASARECEBER
Controladora e consolidado
Não foram constatadas indicações de que os valores contábeis de bens imobilizados e intangíveis possam ser superiores aos valores

de recuperação. I )NSTRUMENTOSlNANCEIROSReconhecimento e mensuração inicial: Os títulos e valores mobiliários e os títulos de
 2EAPRESENTADO
DÁVIDAS»ORECONHECIDOSINICIALMENTENADATAEMQUEFORAMORIGINADOS4ODOSOSOUTROSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSS»ORECONHE Contas a receber
1.596
1.191
CIDOSINICIALMENTEQUANDOA#OMPANHIASETORNARPARTEDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMENTO!TIVOSlNANCEIROSOUPASSIVOS Total


lNANCEIROSS»OINICIALMENTEMENSURADOSAOVALORJUSTO ACRESCIDOS NOCASODEINVESTIMENTOSN»ODESIGNADOSA6*2 DOSCUSTOSDE
Controladora e consolidado
TRANSA¼»OQUESEJAMDIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹AQUISI¼»ODOATIVOlNANCEIRO#LASSIlCA¼»OEMENSURA¼»OSUBSEQUENTENo reco
NHECIMENTO INICIAL  UM ATIVO lNANCEIRO ½ CLASSIlCADO COMO MENSURADO AO CUSTO AMORTIZADO OU AO 6*2 5M ATIVO lNANCEIRO ½
 2EAPRESENTADO
MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEN»OFORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2EATENDERAAMBASASCONDI¼ÊESASEGUIRs3ER Valores a vencer
427
154
MANTIDODENTRODEUMMODELODENEGÆCIOSCUJOOBJETIVOSEJAMANTERATIVOSlNANCEIROSPARARECEBERmUXOSDECAIXACONTRATUAIS Valores vencidos
1.169
1.037
s !PRESENTARTERMOSCONTRATUAISQUEGEREM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUES»ORELATIVOSSOMENTEAOPAGAMENTODE De 01 a 30 dias
58
53
PRINCIPALEJUROSSOBREOVALORPRINCIPALEMABERTO4ODOSOSATIVOSlNANCEIROSN»OCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTI De 31 a 60 dias
58
53
ZADOS»OCLASSIlCADOSCOMO6*2!TUALMENTEA#OMPANHIAN»OPOSSUIATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAO6ALOR*USTOPORMEIODE De 61 a 90 dias
58
53
outros Resultados Abrangentes (VJORA). !VALIA¼»ODOMODELODENEGÆCIOA Companhia realiza uma avaliação do objetivo do mo- De 91 a 180 dias
174
159
DELODENEGÆCIOSEMQUEUMATIVOlNANCEIRO½MANTIDO PORQUEISSOREmETEMELHORAMANEIRAPELAQUALONEGÆCIO½GERIDOEASINFOR Acima de 180 dias
821
719
MA¼ÊESS»OFORNECIDAS¹!DMINISTRA¼»O!SINFORMA¼ÊESCONSIDERADASINCLUEMs !SPOLÁTICASEOBJETIVOSESTIPULADOSEOFUNCIONA Total


MENTOPR¶TICODESSASPOLÁTICASs#OMOODESEMPENHODACARTEIRA½AVALIADOEREPORTADO¹!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAs/S A Administração da Companhia realiza a análise dos valores de clientes a receber e entende que não é necessário a constituição
RISCOSQUEAFETAMODESEMPENHODOMODELODENEGÆCIOSEOATIVOlNANCEIROMANTIDONAQUELEMODELODENEGÆCIOS EAMANEIRACOMO de provisão para liquidação duvidosa.
AQUELESRISCOSS»OGERENCIADOSs!FREQU¾NCIA OVOLUMEEOMOMENTODASVENDASDEATIVOSlNANCEIROSNOSPERÁODOSANTERIORES OS #R½DITOSARECEBEROs valores a receber são representados por direitos que a Companhia possui em relação a terceiros por conta
MOTIVOSDETAISVENDASESUASEXPECTATIVASSOBREVENDASFUTURAS/SATIVOSlNANCEIROSMANTIDOSPARANEGOCIA¼»OOUGERENCIADOS da venda de ações da empresa Mindt Participações S.A., e são assim distribuídos:
COMDESEMPENHOAVALIADOCOMBASENOVALORJUSTOS»OMENSURADOSAO6*20ARAlNSDESSAAVALIA¼»O OhPRINCIPALv½DElNIDOCOMO
Controladora
Consolidado
OVALORJUSTODOATIVOlNANCEIRONORECONHECIMENTOINICIAL/ShJUROSvS»ODElNIDOSCOMOUMACONTRAPRESTA¼»OPELOVALORDODINHEI


ro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros
 2EAPRESENTADO  2EAPRESENTADO
riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. JD Participações Ltda.
55.254
57.424
55.254
57.424
!#OMPANHIACONSIDERAOSTERMOSCONTRATUAISDOINSTRUMENTOPARAAVALIARSEOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTEPAGAMEN Execon Assessoria Gerencial Ltda.
5.525
5.742
5.525
5.742
TOSDOPRINCIPALEDEJUROS)SSOINCLUIAAVALIA¼»OSOBRESEOATIVOlNANCEIROCONT½MUMTERMOCONTRATUALQUEPODERIAMUDARO Outros
100
100
MOMENTOOUOVALORDOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISDEFORMAQUEELEN»OATENDERIAAESSACONDI¼»O!OFAZERESSAAVALIA¼»O A Total




#OMPANHIACONSIDERAs%VENTOSCONTINGENTESQUEMODIlQUEMOVALOROUOA½POCADOSmUXOSDECAIXAs4ERMOSQUEPOSSAM Circulante




AJUSTARATAXACONTRATUAL INCLUINDOTAXASVARI¶VEISs4ERMOSQUELIMITAMOACESSODA#OMPANHIAAmUXOSDECAIXADEATIVOSESPE Não circulante




CÁlCOSPOREXEMPLO BASEADOSNAperformance de um ativo). -ENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDASs!TIVOSlNANCEIROSA Em 2019, ocorreram os primeiros vencimentos dos contratos relativos aos créditos a receber, que estão a seguir demonstrados:
6*2 Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos,

½RECONHECIDONORESULTADOs!TIVOSlNANCEIROSACUSTOAMORTIZADO- Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo
Controladora Consolidado
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ga- 3ALDOSEMDEDEZEMBRODE2EAPRESENTADO


nhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhe- Adições
11.486
11.486
cido no resultado. 0ASSIVOSlNANCEIROS CLASSIlCA¼»O MENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS/SPASSIVOSlNANCEIROS Recebimentos
FORAMCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*25MPASSIVOlNANCEIRO½CLASSIlCADOCOMOMENSURADOAO6*2 3ALDOSEMDEDEZEMBRODE2EAPRESENTADO


SEFORCLASSIlCADOCOMOMANTIDOPARANEGOCIA¼»O FORUMDERIVATIVOOUFORDESIGNADOCOMOTALNORECONHECIMENTOINICIAL0ASSIVOS Adições
6.865
6.865
lNANCEIROSMENSURADOSAO6*2S»OMENSURADOSAOVALORJUSTOEORESULTADOLÁQUIDO INCLUINDOJUROS ½RECONHECIDONORESULTADO Recebimentos
(9.252)
(9.252)
/UTROSPASSIVOSlNANCEIROSS»OSUBSEQUENTEMENTEMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADOUTILIZANDOOM½TODODEJUROSEFETIVOS$ESPE 3ALDOSEMDEDEZEMBRODE

60.879
sa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é Os recebimentos dos créditos a receber estão previstos, de acordo com o cronograma a seguir:
reconhecido no resultado. J $EMAISATIVOSEPASSIVOSCIRCULANTESEN»OCIRCULANTESUm ativo é reconhecido no balanço patrimo
nial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo, ou valor, puder
Controladora
Consolidado
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal 2021
10.268
10.268
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São 2022
11.583
11.583
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são 2023
12.327
12.327
REGISTRADASTENDOCOMOBASEASMELHORESESTIMATIVASDORISCOENVOLVIDO/SATIVOSEPASSIVOSS»OCLASSIlCADOSCOMOCIRCULANTES 2024
11.486
11.486
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não 2025
3.977
4.077
circulantes. K  )MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALO imposto de renda e a contribuição social são calculados pelas alíquotas Total


REGULARESAPLICADASSOBREOLUCROTRIBUT¶VEL OBSERVANDOOSCRIT½RIOSESTABELECIDOSPELALEGISLA¼»OlSCAL/LUCROTRIBUT¶VELDIFEREDO 0ARTESRELACIONADAS/SSALDOSlNAISDASTRANSA¼ÊESOCORRIDASNOSEXERCÁCIOSDEEENTREA#OMPANHIAEASPARTES
lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, relacionadas, por natureza, estão representadas como segue:
além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto sobre a renda é calculada com
Controladora
Consolidado
BASENASALÁQUOTASVIGENTESNOlMDOEXERCÁCIO SENDOQUEOIMPOSTODERENDAEACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDODA


Companhia são calculados da seguinte forma: I )MPOSTODERENDAPESSOAJURÁDICA À alíquota de 15%, acrescida da alíquota de Ativo
 2EAPRESENTADO  Reapresentado
10% para o montante de lucro tributável que exceder o valor de R$ 240 mil; II #ONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO À alíquo- Dividendos
ta de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. A despesa de imposto de renda e contribuição so- Mindt Participações S.A.
3.549
3.549
cial-correntes é calculada com base nas leis e nos normativos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de Sistema de Gestão Ambiental S.A. (SGA)
2.365
1.779
acordo com os regulamentos tributários brasileiros. A Administração da Companhia avalia periodicamente as posições assumidas Viasolo Engenharia Ambiental S.A.
1.104
na declaração de renda com respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação que Essencis MG Soluções Ambientais S.A.
3.615
1.531
possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando adequado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco. Ambientis Soluções Ambientais S.A.
2.200
1.500
L  )MPOSTOSDIFERIDOS/IMPOSTOSOBREARENDADIFERIDOIMPOSTODIFERIDO ½RECONHECIDOSOBREASDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASNOlNAL Costa Laguna SPE Empreendimento Imobiliário S.A.
122
122
de cada período de relatório entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais e consoli- CSul Desenvolvimento S.A.
48
548
48
548
DADASEASBASESlSCAISCORRESPONDENTESUSADASNAAPURA¼»ODOLUCROTRIBUT¶VEL INCLUINDOSALDODEPREJUÁZOSlSCAIS QUANDO Total dividendos





%NERGIACom experiência em setores complexos e regulados, a BMPI Infra busca oportunidades no setor de energia por meio do
desenvolvimento, implementação e gestão de fontes alternativas de geração, e tem como estratégia a criação de uma plataforma
de investimentos através do desenvolvimento de novos projetos de geração. A BMPI Infra detém atualmente participação direta de
41,00% na Companhia Energética Chapecó S.A., constituída no ano de 2000 para a implantação e operação da Usina Hidrelétrica
Quebra Queixo, localizada no rio Chapecó (SC) e cuja capacidade instalada é de 121,5MW. 4RANSPORTEO Grupo Barbosa Mello foi
um dos pioneiros no setor de concessão de rodovias no país, tendo participado do controle acionário da Intervias (Concessionária
de Rodovias do Interior Paulista S.A.). Além do setor de Rodovias, a BMPI Infra estuda oportunidades de investimento nos setores de
Portos, Aeroportos e Mobilidade Urbana. )NFRAESTRUTURA3OCIALA BMPI Infra desenvolve ativamente novos projetos de concessões
e Parcerias Público-Privadas (PPPs) nos segmentos de estacionamentos, escolas, hospitais, terminais de ônibus, dentre outros.
Real Estate: Fazem parte do escopo de atuação da BMPI Infra alguns segmentos de negócios não regulados, de natureza privada,
e com perspectivas de sólida geração de valor no longo prazo. A BMPI Infra possui investimentos no setor de real estate através
de participação direta 4,80% e indireta 9,64% na CSul Desenvolvimento Urbano S.A., que tem como atividade a administração,
incorporação, construção e comercialização de empreendimento imobiliário de aproximadamente 27 milhões de m², localizado nos
municípios de Nova Lima e Itabirito, vetor sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). -ENSAGEMDA!DMINISTRA¼»OEm
2019, a BMPI Infra continuou sua estratégia de consolidação como player relevante do setor de infraestrutura no País. O ano foi
marcado pela implantação de novos ativos no setor de Resíduos, aumento de participação acionária nos ativos de Iluminação
Pública e Real Estate, de prospecção e desenvolvimento de diversos projetos e fortalecimento de parcerias estratégicas, todas
estas iniciativas visando seu crescimento sustentado. Em 2020, a BMPI Infra segue com sua estratégia de longo prazo, buscando
novas oportunidades no setor de infraestrutura. Nossos esforços estarão direcionados ao desenvolvimento e concretização de novos
investimentos, principalmente nos setores de Iluminação Pública e Saneamento. Pautados pelos mais rígidos padrões éticos e pela
disciplina de capital, esperamos incorporar valor ao portfólio atual.
$EMONSTRA¼ÊESDORESULTADOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
2EAPRESENTADO
2EAPRESENTADO
Notas 
 

Receita líquida
13
1.696
1.587
2.092
1.958
Custo dos serviços prestados
14
(723)
(616)
(725)
(619)
,UCROBRUTO
973
971
1.367
1.339
2ECEITASDESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas, comerciais e gerais
14
(4.724)
(4.512)
(4.850)
(5.858)
Despesas tributárias
(377)
(548)
(383)
(556)
Equivalência patrimonial
7
15.143
24.770
10.032
25.628
Outras receitas operacionais
120
58
10.162
19.710
4.857
19.214
,UCROANTESDORESULTADOlNANCEIRO
11.135
20.681
6.224
20.553
2ESULTADOlNANCEIRO
$ESPESASlNANCEIRAS
15
(3.431)
(118)
(3.438)
(155)
2ECEITASlNANCEIRAS
15
6.083
4.777
6.178
4.942
Lucro antes da provisão para o imposto de renda
 ECONTRIBUI¼»OSOCIAL
13.787
25.340
8.964
25.340
Imposto de renda e contribuição social - correntes
16
(63)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos
16
4.886
Lucro líquido do exercício
13.787
25.340
13.787
25.340
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXAPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
2EAPRESENTADO
2EAPRESENTADO

 

Lucro líquido do exercício
13.787
25.340
13.787
25.340
Depreciação/amortização
19
16
22
16
Equivalência patrimonial
(15.143)
(24.770)
(10.032)
(25.628)
Juros provisionados
2.204
116
2.204
116
IRPJ e CSLL diferidas
(4.886)
867
702
1.095
(156)
!UMENTO REDU¼»ODOSATIVOS
Contas a receber
(405)
(443)
(405)
(443)
Créditos a receber
2.387
(11.486)
2.387
(11.486)
Tributos a recuperar
(9)
1
3.016
(79)
1.973
(11.928)
4.998
(12.008)
!UMENTOREDU¼»O DOSPASSIVOS
Fornecedores
65
84
51
98
Obrigações trabalhistas e tributárias
(35)
96
(30)
96
30
180
21
194
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAGERADOPELASAPLICADONAS 
atividades operacionais
2.870
(11.046)
6.114
(11.970)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição/redução de investimento
1.645
(33.210)
(1.542)
(24.978)
Aquisição de imobilizado
(27)
(27)
Aquisição de intangível
3
Dividendos recebidos
14.409
19.481
17.935
19.196
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAGERADOPELASAPLICADONAS 
atividades de investimento
16.054
(13.756)
16.393
(5.806)
&LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Captação de empréstimos
28.765
28.765
*UROSPAGOSSOBREEMPR½STIMOSElNANCIAMENTOS
(500)
(500)
&LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTOCOMACIONISTAS
Partes relacionadas
(5.421)
3.052
(8.495)
(4.848)
Integralização de capital
1
1
Adiantamento para futuro aumento de capital
1.229
1.229
Distribuição de lucros
(9.848)
(6.217)
(9.848)
(6.217)
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAAPLICADONAS GERADOPELAS
(14.540)
25.601
(17.614)
17.701
 ATIVIDADESDElNANCIAMENTO
!UMENTOREDU¼»O DECAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
4.384
799
4.893
(75)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
1.507
708
1.603
1.678
.OlNALDOEXERCÁCIO
5.891
1.507
6.496
1.603
!UMENTOREDU¼»O DECAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
4.384
799
4.893
(75)
Informações complementares
Transações que não envolvem caixa
Aquisição de investimento
(27.552)
(27.552)
Integralização de capital
18.712
18.712
Partes relacionadas
8.842
8.842
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
$EMONSTRA¼ÊESDORESULTADOABRANGENTEPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
2EAPRESENTADO
2EAPRESENTADO

 

Lucro líquido do exercício
13.787
25.340
13.787
25.340
(-) Resultado abrangente
2ESULTADOABRANGENTE
13.787
25.340
13.787
25.340
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
!DIANTAMENTOSPARA&UTURO!UMENTODECAPITAL !&!#
Mindt Participações S.A.
Outros
Total de AFAC
4OTALATIVO PARTESRELACIONADAS
Ativo circulante
Ativo não circulante

576
566
576
566
4
4

566











566


Controladora
Consolidado


 Reapresentado  Reapresentado

Passivo
Dividendos
Outros
304
304
Total dividendos


Conta corrente
Construtora Barbosa Mello S.A.
22.951
24.431
22.951
24.431
CEC - Companhia Energética Chapecó
78
78
78
78
Total conta corrente




4OTALPASSIVO PARTESRELACIONADAS




Passivo circulante




Passivo não circulante




 4ERMOSECONDI¼ÊESDETRANSA¼ÊESCOMPARTESRELACIONADASAs movimentações de conta corrente, registradas envolvendo
partes relacionadas são efetuadas a preços normais de mercado (quando aplicável). Os saldos em aberto no encerramento do
exercício não têm garantias, não estão sujeitos a juros e são liquidados em dinheiro ou por meio de distribuição de dividendos. No
EXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE A#OMPANHIAN»OCONTABILIZOUQUALQUERPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELDAS
contas a receber relacionada com os valores devidos por partes relacionadas. Essa avaliação é realizada a cada exercício social,
EXAMINANDO SEAPOSI¼»OlNANCEIRADAPARTERELACIONADAEDOMERCADONOQUALAPARTERELACIONADAATUA2EMUNERA¼»ODA
!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAA remuneração paga aos administradores e diretores foi de R$ 2.280 em 2019 (R$ 2.160 em 2018).
)NVESTIMENTOSA A composição dos investimentos está demonstrada a seguir:
Controladora

Patrimônio Resultado do )NVESTI Equivalência
Investida direta
Participação %
líquido
exercício mentos
patrimonial
Controladas
Ambientis Soluções Ambientais S.A.
100
51.319
3.203 51.318
3.203
Sano Saneamento e Participações S.A.
100
29.457
7.653 29.457
7.653
Brasil IP Iluminação Pública S.A.
100
47
(5)
47
(5)
Coligadas
Companhia Energética Chapecó
41
85.016
17.735 34.857
7.270
Mindt Participações S.A.
46,18
71.853
(6.841) 33.184
(3.160)
Mindt Participações S.A. - ágio
525
BH Iluminação Pública S.A.
39
49.468
(72) 19.292
(28)
CSul Desenvolvimento Urbano S.A.
4,8
360.067
4.175 17.282
200
CSul Desenvolvimento Urbano S.A. - ágio
- 10.670
Concessionária Rota do Horizonte S.A.
20
1.248
48
250
10
Sano Projetos em Saneamento Ltda.
0,01
12
(4)
- 

Consolidado

Patrimônio Resultado do )NVESTI Equivalência
Investida direta e indireta
Participação %
líquido
exercício mentos
patrimonial
Controladas
Sano Projetos em Saneamento Ltda.
100
12
(4)
12
(4)
Coligadas
Companhia Energética Chapecó
41
85.016
17.735 34.857
7.270
Mindt Participações S.A.
46,18
71.853
(6.841) 33.184
(3.160)
Mindt Participações S.A. - ágio
525
BH Iluminação Pública S.A.
39
49.468
(72) 19.292
(28)
CSul Desenvolvimento Urbano S.A.
4,8
360.067
4.175 17.282
200
CSul Desenvolvimento Urbano S.A. - ágio
- 10.670
Concessionária Rota do Horizonte S.A.
20
1.248
48
250
10
Sistema de Gestão Ambiental S.A. (SGA)
50
29.190
4.937 14.595
2.468
Sistema de Gestão Ambiental S.A. - ágio (SGA)
7.177
Viasolo Engenharia Ambiental S.A.
49
47.764
3.552 23.376
1.741
Viasolo Engenharia Ambiental S.A. - ágio
1.879
Essencis Minas Gerais S.A.
33,33
28.741
6.436
9.579
2.145
Empresa Metropolitana de Tratamento e Resíduos
27,5
47.764
(1.705) 13.135
(469)
NGP Nova Geração Participações S.A.
21,78
474
(652)
104
(142)
423
NGP Nova Geração Participações S.A. - ágio
- 

B A movimentação dos investimentos é a seguinte:
Investida direta
Controladora
 !QUISI¼»OREDU¼»O
Equivalência
Controladas
2EAPRESENTADO
de capital Dividendos
patrimonial 
Ambientis Soluções Ambientais S.A.
48.865
(750)
3.203
51.318
Sano Saneamento e Participações S.A.
24.904
(3.100)
7.653
29.457
Brasil IP Iluminação Pública S.A.
52
(5)
47
Coligadas
Companhia Energética Chapecó
37.427
(9.840)
7.270
34.857
Mindt Participações S.A.
38.319
930
(2.905)
(3.160)
33.184
Mindt Participações S.A. - ágio
525
525
Concessionária Rota do Horizonte S.A.
1.105
(865)
10
250
BH Iluminação Pública S.A.
19.320
(28)
19.292
CSul Desenvolvimento Urbano S.A.
17.130
(48)
200
17.282
CSul Desenvolvimento Urbano S.A. - ágio
10.670
10.670
Sano Projetos em Saneamento Ltda.





Investida direta e indireta
Consolidado
 !QUISI¼»OREDU¼»O
Equivalência
Controladas
2EAPRESENTADO
de capital Dividendos
patrimonial 
Sano Projetos em Saneamento Ltda.
16
(4)

Coligadas
Companhia Energética Chapecó
37.427
(9.841)
7.271

Mindt Participações S.A.
38.319
930
(2.905)
(3.160)

Mindt Participações S.A. - ágio
525

Concessionária Rota do Horizonte S.A.
1.105
(865)
10

Sistema de Gestão Ambiental S.A. (SGA)
12.713
(586)
2.468

Sistema de Gestão Ambiental S.A. - ágio (SGA)
7.177

Viasolo Engenharia Ambiental S.A.
22.738
(1.104)
1.741

Viasolo Engenharia Ambiental S.A. - ágio
1.879

Essencis Minas Gerais S.A.
10.020
(2.586)
2.145

Empresa Metropolitana de Tratamento e Resíduos
13.605
(469)

BH Iluminação Pública S.A.
19.320
(28)

CSul Desenvolvimento Urbano S.A.
17.130
(48)
200

CSul Desenvolvimento Urbano S.A. - ágio
10.670

NGP - Nova Geração Participações S.A.
158
87
(141)

423

NGP - Nova Geração Participações S.A. - ágio





Controladora
Investida direta
!QUISI¼»O

aporte de
Equivalência

Controladas
2EAPRESENTADO
capital Dividendos
patrimonial 2EAPRESENTADO
Ambientis Soluções Ambientais S.A.
45.773
1.609
(1.500)
2.983
48.865
Sano Saneamento e Participações S.A.
15.152
7.233
2.519
24.904
Brasil IP Iluminação Pública S.A.
88
(36)
52
Coligadas
Companhia Energética Chapecó
37.932
(17.860)
17.355
37.427
Mindt Participações S.A.
31.725
5.533
1.061
38.318
Concessionária Rota do Horizonte S.A.
1.071
34
1.105
BH Iluminação Pública S.A.
18.711
609
19.320
CSul Desenvolvimento Urbano S.A.
17.006
(121)
245
17.130
CSul Desenvolvimento Urbano S.A. - ágio
10.670
10.670
Sano Projetos em Saneamento Ltda.





Investida direta e indireta
Consolidado
!QUISI¼»O
 aporte de
Equivalência

Controladas
2EAPRESENTADO
capital Dividendos
patrimonial 2EAPRESENTADO
Sano Projetos em Saneamento Ltda.
16

Coligadas
Companhia Energética Chapecó
37.932
(17.860)
17.355

Mindt Participações S.A.
31.725
5.533
1.061
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BMPI INFRA S.A.
CNPJ nº 24.416.909/0001-93
Investida direta e indireta

!QUISI¼»O
aporte de
capital
18.711
17.006
10.670
187
423


/BRIGA¼ÊESTRABALHISTAS

Consolidado


Equivalência

Controladas
2EAPRESENTADO
Dividendos
patrimonial 2EAPRESENTADO
Concessionária Rota do Horizonte S.A.
1.071
34

Sistema de Gestão Ambiental S.A.(SGA)
10.183
(788)
3.318

Sistema de Gestão Ambiental S.A. - ágio (SGA)
7.177

Viasolo Engenharia Ambiental S.A.
20.802
1.936

Viasolo Engenharia Ambiental S.A. - ágio
1.879

Essencis Minas Gerais S.A.
8.740
(428)
1.708

Empresa Metropolitana de Tratamento e Resíduos
14.214
(609)

BH Iluminação Pública S.A.
609

CSul Desenvolvimento Urbano S.A.
(121)
245

CSul Desenvolvimento Urbano S.A. - ágio

NGP - Nova Geração Participações S.A.
(29)

NGP - Nova Geração Participações S.A. - ágio





)MOBILIZADO
Controladora e Consolidado
 4AXASDEPRECIA¼»OAA ,ÁQUIDO ,ÁQUIDO2EAPRESENTADO
Móveis e instalações gerais
10
34
39
Equipamentos de transporte
20
13
18
27
36
Computadores
20


Total
Controladora e Consolidado
2EAPRESENTADO
Adições
Baixas 
Móveis e instalações gerais
43
43
Equipamentos de transporte
23
23
Computadores
45
45
#USTODOATIVOIMOBILIZADO


Móveis e instalações gerais
(4)
(5)
(9)
Equipamentos de transporte
(5)
(5)
(10)
Computadores
(9)
(9)
(18)
 $EPRECIA¼ÊESACUMULADAS



Total



Controladora e Consolidado

2EAPRESENTADO Adições Baixas 2EAPRESENTADO
Móveis e instalações gerais
34
9
43
Equipamentos de transporte
23
23
Computadores
27
18
45



#USTODOATIVOIMOBILIZADO
Móveis e instalações gerais
(4)
(4)
Equipamentos de transporte
(5)
(5)
(2)
(7)
(9)
Computadores



 $EPRECIA¼ÊESACUMULADAS



Total
%MPR½STIMOElNANCIAMENTO
Controladora e Consolidado

Descrição
 2EAPRESENTADO
Capital de giro
30.585
28.881
Total


Passivo circulante


Passivo não circulante


/CAPITALDEGIROPOSSUITAXASDEJUROSDEDO#ERTIlCADODE$EPÆSITOS)NTERBANC¶RIO#$)S ACRESCIDOSDE AA!GARANTIA
DESTElNANCIAMENTO½AALIENA¼»OlDUCI¶RIADASA¼ÊESDA#3UL$ESENVOLVIMENTO5RBANO3! DEPROPRIEDADEDA#OMPANHIA!
MOVIMENTA¼»OSUM¶RIADOSEMPR½STIMOSElNANCIAMENTOSEST¶DEMONSTRADAASEGUIR
Controladora e consolidado
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE2EAPRESENTADO
Captação de capital de giro
28.765
Provisão de juros
116
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE2EAPRESENTADO

Apropriação de juros
2.204
Amortização e pagamento de juros
(500)
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE

%MDEDEZEMBRODEEDE A#OMPANHIAN»OPOSSUIOBRIGA¼ÊESCOMEMPR½STIMOSElNANCIAMENTOSCOMCL¶USULAS
restritivas (covenants). Em 31 de dezembro de 2019, as parcelas de longo prazo possuem os seguintes vencimentos:
Ano de vencimento

2021
3.313
2022
8.931
2023
17.844
Total

"RUNO#OSTA#ARVALHODE3ENA
Diretor-Presidente

Controladora e consolidado

 2EAPRESENTADO
167
171
54
57
170
183
5
6


Controladora
Consolidado



2EAPRESENTADO

2EAPRESENTADO
PIS
2
3
3
4
#OlNS
9
12
12
15
ISS sobre faturamento
8
8
10
9
Impostos e contribuições retidos na fonte
117
127
117
129
Imposto de renda a pagar
4
Contribuição social a pagar
2
Total




0ATRIMÇNIOLÁQUIDO#APITALSOCIALO capital social totalmente integralizado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de
2  DIVIDOEMA¼ÊES SENDOA¼ÊESORDIN¶RIAS A¼ÊESPREFERENCIAISCLASSEh!v

Ações ordinárias
2.560.186
Ações preferenciais Classe A
222.625
Total

Valor do capital social
-2
2ESERVADECAPITALSob essa rubrica encontram-se apropriados os valores integralizados pelos acionistas que ultrapassaram
APARTEDOPRE¼ODEEMISS»ODASA¼ÊESSEMVALORNOMINALEMRELA¼»OAIMPORT·NCIADESTINADA¹FORMA¼»ODOCAPITALSOCIAL.OANO
DEN»OOCORREUMODIlCA¼»ONOSALDODARESERVA.OANODE FORAMINCORPORADOSAOPATRIMÇNIODA#OMPANHIAOVALORDE2
ATÁTULODERESERVADE¶GIONAEMISS»ODEA¼ÊESORDIN¶RIASEPREFERENCIAISCLASSEh!vDA#OMPANHIA COMVALORM½DIO
de ágio de R$ 50,7387 por ação. 2ESERVALEGALNo ano de 2019, a Companhia não constituiu reserva legal adicional, por ter
atingido em 2018 o percentual de 5% do lucro líquido do exercício, conforme previsto no artigo 193 da Lei no 6.404/76 esta é limitada
a 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2018, foi constituída a reserva legal no montante de R$ 56. !DIANTAMENTOPARA
FUTUROAUMENTODECAPITALSob essa rubrica encontram-se apropriados aportes de recursos efetuados pelos acionistas e destinados a
futuro aumento de capital. Em 2019, foi aportado o valor de R$ 1.229, relativo a acionistas que se encontram com percentual de suas
respectivas participações no capital social, totalizando o saldo de R$ 55.874. A integralização ocorrerá assim que todos os acionistas
estejam equilibrados, com previsão para integralização de capital no próximo exercício social. Em 2018, o saldo era de R$ 54.645.
$ISTRIBUI¼»ODELUCROSA distribuição de lucros segue o previsto no estatuto social da Companhia, exceto quando deliberado
DEFORMADIVERSAPELAASSEMBLEIAGERAL OQUALCONT½MASDESTINA¼ÊESsPARARESERVALEGAL LIMITADOADOCAPITALSOCIALs
25% a título de dividendos mínimos obrigatórios. Em 2019, foram distribuídos dividendos no montante de R$ 9.848, sendo R$ 2.413
ATÁTULODEDIVIDENDOSlXOSDASA¼ÊESPREFERENCIAISCLASSEh!vE2RELATIVOADIVIDENDOSDELIBERADOPELOSACIONISTAS%M 
FORAMDISTRIBUÁDOSDIVIDENDOSNOMONTANTEDE2 SENDO2ATÁTULODEDIVIDENDOSlXOSDASA¼ÊESPREFERENCIAISCLASSE
h!vE2RELATIVO¹PARTEDOSDIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOS CONFORMEDELIBERADOPELOSACIONISTAS
Controladora
Consolidado
2ECEITAOPERACIONALLÁQUIDA



2EAPRESENTADO

2EAPRESENTADO
Serviços prestados
1.978
1.850
2.440
2.283
Deduções
(282)
(263)
(348)
(325)
Receita líquida total




.ATUREZADOSCUSTOSEDESPESASADMINISTRATIVAS
Controladora
Consolidado


Descrição

2EAPRESENTADO

2EAPRESENTADO
Mão de obra e encargos
(4.758)
(4.335)
(4.759)
(4.336)
Equipamentos
(16)
(12)
(17)
(12)
Materiais
(11)
(19)
(12)
(34)
Serviços
(259)
(456)
(352)
(1.607)
Outros
(384)
(289)
(414)
(469)
Depreciação e amortização
(19)
(17)
(21)
(19)
Total de custos e despesas




#LASSIlCADASCOMO
Custo dos serviços prestados
(723)
(616)
(725)
(619)
Despesas administrativas e gerais
(4.724)
(4.512)
(4.850)
(5.858)
Total




Controladora
Consolidado
2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO


Descrição

2EAPRESENTADO

2EAPRESENTADO
2ECEITASlNANCEIRAS
Dividendos de ações A
5.929
4.724
5.929
4.724
2ECEITAAPLICA¼»OlNANCEIRA
151
51
172
63
Outras
3
2
77
155
4OTALDASRECEITASlNANCEIRAS




$ESPESASlNANCEIRAS
4AXA COMISSÊESElAN¼AS
(110)
(1)
(112)
(38)
Juros de empréstimos
(2.204)
(117)
(2.208)
(117)
Juros de empréstimos reembolsados
(1.117)
(1.118)
4OTALDASDESPESASlNANCEIRAS




2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO




Salários/férias/PL/rescisões/pensão alimentícia
Contribuição previdenciária
Provisões férias
Obrigações e encargos
Total
/BRIGA¼ÊESTRIBUT¶RIAS

!LICIA-ARIA'ROSS&IGUEIRÆ
Diretora Administrativo-Financeira

Aos Administradores e Acionistas da "-0))NFRA3! São Paulo - SP
/PINI»O%XAMINAMOSASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAISECONSOLIDADASDA"-0))NFRA3!h#OMPANHIAv IDENTIlCADAS
como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as
RESPECTIVASDEMONSTRA¼ÊESDORESULTADO DORESULTADOABRANGENTE DASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOEDOSmUXOSDECAIXAPARA
OEXERCÁCIOlNDONESTADATA BEMCOMOASCORRESPONDENTESNOTASEXPLICATIVAS INCLUINDOORESUMODASPRINCIPAISPOLÁTICASCONT¶beis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em
TODOSOSASPECTOSRELEVANTES APOSI¼»OPATRIMONIALElNANCEIRA INDIVIDUALECONSOLIDADA DA"-0))NFRA3!EMDEDEZEMBRO
DE ODESEMPENHOINDIVIDUALECONSOLIDADODESUASOPERA¼ÊESEOSSEUSRESPECTIVOSmUXOSDECAIXAINDIVIDUAISECONSOLIDADOSPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA DEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"ASEPARAOPINI»ONossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
COMTAISNORMAS EST»ODESCRITASNASE¼»Oh2ESPONSABILIDADESDOAUDITORPELAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAIS
ECONSOLIDADASv3OMOSINDEPENDENTESEMRELA¼»O¹#OMPANHIAESUASCONTROLADAS DEACORDOCOMOSPRINCÁPIOS½TICOSRELEVANTES
PREVISTOSNO#ÆDIGODE£TICA0ROlSSIONALDO#ONTADORENASNORMASPROlSSIONAISEMITIDASPELO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADE 
e cumprimos as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
½SUlCIENTEEAPROPRIADAPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»O¤NFASE2EAPRESENTA¼»ODOSVALORESCORRESPONDENTESConforme
mencionado na Nota Explicativa no DASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAISECONSOLIDADASDOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEzembro de 2018, foram alteradas e estão sendo reapresentados como previsto no CPC 23 - Práticas contábeis, mudanças de estiMATIVAS RETIlCA¼ÊESDEERROS PORCONTERMODIlCA¼»ONORESULTADOEMUMADESUASINVESTIDAS.OSSAOPINI»ON»OCONT½MRESSALva em relação a este assunto. /UTROSASSUNTOS/UTRASINFORMA¼ÊESQUEACOMPANHAMASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAIS
ECONSOLIDADASEORELATÆRIODOAUDITORA Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é ler o relatório da Administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis individuais e

A A Companhia é usufrutuária de ações que foram objeto de venda com cláusula de benefício de todos os rendimentos realizados
na vigência do presente usufruto. Nos exercícios de 2019 e 2018, foram creditados dividendos sobre as ações com direito de usufruto
nos valores de R$ 5.929 e R$ 4.724, respectivamente.
)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDOSO imposto de renda e a contribuição social são registrados nas demonstrações contábeis com base na receita reconhecida e nos custos e despesas incorridos pelo regime de competência. A seguir, a
reconciliação dos montantes de imposto de renda e contribuição social apurados em 31 de dezembro de 2019:
Consolidado

2ESULTADOANTESDOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL

Alíquota IR/CS nominal %
34%
Imposto de renda e contribuição social nominal
3.046
Resultado de equivalência patrimonial
(3.409)
Dividendos de ações
(2.016)
Adições permanentes
4
0REJUÁZOlSCALDOEXERCÁCIOPARAOQUALN»OFOICONSTITUÁDOATIVOlSCALDIFERIDO
2.476
#OMPENSA¼»ODEPREJUÁZOSlSCAISDEPERÁODOSANTERIORES
(37)
Outros
1
(4.886)
2ECONHECIMENTODEPREJUÁZOSlSCAISACUMULADOSANTERIORMENTEN»ORECONHECIDOSI

)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALNORESULTADODOEXERCÁCIO
Alíquota IR/CS efetiva %
Imposto de renda e contribuição social correntes
63
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(4.886)
I !ORIGEMDOSCR½DITOSTRIBUT¶RIOSDEIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDOS½DEPREJUÁZOlSCALEBASENEGATIVADA
contribuição social. A seguir, a movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos no exercício:
Consolidado

Saldo líquido 2ECONHECIMENTO Valor !TIVOlSCAL 0ASSIVOlSCAL

EMJANEIRO
no resultado líquido
diferido
diferido
0REJUÁZOlSCALESALDONEGATIVODACONTRIBUI¼»O
social a compensar (i)
4.923 4.923
4.923
Adições temporárias
Impostos ativos antes da compensação
 

(37)
(37)
(37)
Compensação de imposto
)MPOSTOLÁQUIDOATIVOPASSIVO
 

(i) Em 2019 a Controlada da Companhia, Sano Saneamento e Participações S.A., apresentou lucros tributáveis, como resultado, a
!DMINISTRA¼»ODA#ONTROLADAREVISOUSUASESTIMATIVASDOSLUCROSTRIBUT¶VEISFUTUROSERECONHECEUOATIVOlSCALDIFERIDODE2
REFERENTE AOS PREJUÁZOS lSCAIS N»O RECONHECIDOS ANTERIORMENTE UMA VEZ QUE CONSIDEROU PROV¶VEL QUE LUCROS TRIBUT¶VEIS FUTUROS
ESTAR»ODISPONÁVEIS PODENDOSERUTILIZADOSPARACOMPENSAROSALDODOATIVOlSCALDIFERIDO
Previsão de realização dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos:
Imposto de renda
#ONTRIBUI¼»OSOCIAL
Total

34
12
46

140
50
190

181
65
246

211
76
287
A
3.027
1.090
4.117
Total



'EST»ODERISCOSEINSTRUMENTOSlNANCEIROSA #ONSIDERA¼ÊESGERAISEPOLÁTICASA Companhia e suas controladas contratam
OPERA¼ÊES ENVOLVENDO INSTRUMENTOS lNANCEIROS  QUANDO APLIC¶VEL  TODOS REGISTRADOS EM CONTAS PATRIMONIAIS  QUE SE DESTINAM A
ATENDER¹SSUASNECESSIDADESOPERACIONAISElNANCEIRAS3»OCONTRATADOSAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS EMPR½STIMOSElNANCIAMENTOS
!GEST»ODESSESINSTRUMENTOSlNANCEIROS½REALIZADAPORMEIODEPOLÁTICAS DElNI¼»ODEESTRAT½GIASEESTABELECIMENTODESISTEMAS
de controle, sendo monitorada pela Administração da Companhia. !PLICA¼ÊESlNANCEIRASDe acordo com a política de aplicações
lNANCEIRASESTABELECIDA A!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAEDESUASCONTROLADASELEGEASINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASCOMASQUAISOS
contratos podem ser celebrados, segundo avaliação do rating de crédito da contraparte em questão, percentual máximo de exposição
por instituição de acordo com o rating e percentual máximo do patrimônio líquido do banco. Contas correntes com partes relacio
NADASNa controladora, os saldos com partes relacionadas são referentes às contas correntes com empresas ligadas. B 'EST»ODE
RISCOlNANCEIRO&ATORESDERISCOlNANCEIROA gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, sendo as políticas obriGATORIAMENTEAPROVADASPELA$IRETORIA!TESOURARIAIDENTIlCA AVALIAECONTRATAINSTRUMENTOSlNANCEIROSCOMOINTUITODEPROTEGERA
#OMPANHIACONTRAEVENTUAISRISCOSlNANCEIROS PRINCIPALMENTEDECORRENTESDETAXASDEJUROSB 2ISCODEMERCADOA Companhia
está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a
possibilidade de mudanças nas taxas de juros. I 2ISCODETAXADEJUROSO risco de taxa de juros da Companhia decorre de aplicações
lNANCEIRAS!!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIATEMCOMOPOLÁTICAMANTEROSINDEXADORESDESUASEXPOSI¼ÊES¹STAXASDEJUROSATIVASE
PASSIVASATRELADOSATAXASPÆS lXADAS!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS S»OCORRIGIDASPELO#$)PÆS lXADO CONFORMECONTRATOSlRMADOS
COMASINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASB 2ISCODECR½DITOA Companhia e suas controladas estão sujeitas a riscos de crédito relacionados
AOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSCONTRATADOSNAGEST»ODESEUSNEGÆCIOS#ONSIDERAMBAIXOORISCODEN»OLIQUIDA¼»ODASOPERA¼ÊESQUE
MANT¾MEMINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASCOMASQUAISOPERAM QUES»OCONSIDERADASPELOMERCADOCOMODEPRIMEIRALINHA
#OBERTURADESEGUROS!#OMPANHIAMANT½MCOBERTURADESEGUROSPORMONTANTESCONSIDERADOSSUlCIENTESPARACOBRIREVENtuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do
escopo de uma auditoria anual, consequentemente, não foram revisadas pelos auditores independentes.
0ROVIS»OPARARISCOSA Companhia e suas controladas diretas, não são parte em ações judiciais (natureza tributária, trabalhista e cível), processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações.
%VENTOSSUBSEQUENTES$IANTEDASITUA¼»OGLOBALDAPANDEMIADE#OVID ECOMREmEXOEMPRATICAMENTEEMTODOSOSSETORESECONÇMIcos, os negócios da Companhia e suas controladas possivelmente serão afetados em consequência do impacto no setor serviços. Até o fechamento do primeiro quadrimestre de 2020, os negócios da Companhia e suas controladas permanecem dentro do estimado pela Administração.

-IGUEL,UIZ-ORAD.ORONHA
Diretor de Investimentos

2ELATÆRIODO!UDITOR)NDEPENDENTESOBREAS$EMONSTRA¼ÊES#ONT¶BEIS)NDIVIDUAISE#ONSOLIDADAS
consolidadas 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. 2ESPONSABILIDADESDA!DMINISTRA¼»OEDAGOVERNAN¼APELASDEMONS
TRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAISECONSOLIDADASA Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis individuais e consolidadas
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 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 individuais e consolidadas, 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 e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 2ESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRA¼ÊES
CONT¶BEISINDIVIDUAISECONSOLIDADASNossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 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 INDIVIDUALMENTEOUEMCONJUNTO POSSAMINmUENCIAR DENTRODEUMAPERSPECTIVARAZO¶VEL ASDECISÊESECONÇMICASDOS
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
BRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIA EXERCEMOSJULGAMENTOPROlSSIONALEMANTEMOSCETICISMOPROlSSIONALAOLONGODAAUDITORIA!L½MDISSOs)DENTIlCAMOSEAVALIAMOSOSRISCOSDEDISTOR¼»ORELEVANTENASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISINDIVIDUAISECONSOlidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
TAISRISCOS BEMCOMOOBTIVEMOSEVID¾NCIADEAUDITORIAAPROPRIADAESUlCIENTEPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»O/RISCODEN»O

Elecnor do Brasil Ltda.
CNPJ/MF nº 30.455.661/0001-72
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais – R$)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
Balanços Patrimoniais
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Ativo/Circulante
373.444 341.793 Passivo e patrimônio líquido/Circulante
276.110 247.350 Receita líquida de serviços
745.603 422.295
Caixa e equivalentes de Caixa
186.174 136.167 Fornecedores
24.581 42.893 Custos dos serviços prestados
(533.606) (335.785)
Contas a receber
56.262 89.629 Receita diferida
91.230 166.879 Lucro bruto
211.997 86.510
Medições a faturar
83.170 81.017 Obrigações trabalhistas
22.122
9.592 Despesas gerais e administrativas
(75.578) (37.196)
Impostos a recuperar
40.535 27.228 Obrigações tributárias
6.105
8.578 Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa
- (10.394)
Outros créditos
7.303
7.751 IRPJ e CSLL a recolher
44.890
6.971 Outras receitas (despesas), líquidas
11.796
8.672
Não circulante
45.976 30.192 Outras contas a pagar
85.837 12.438
(63.782) (38.918)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
46.689 20.740 Arrendamento
1.345
- Lucro antes do resultado financeiro e impostos
148.215 47.592
Depósitos judiciais
2.760
2.121 Não circulante
39.803 23.924 Receitas financeiras
10.271
5.856
Investimentos
1
1 Provisão para riscos
31.434 23.924 Despesas financeiras
(5.823)
(995)
Imobilizado
36.684 30.082 Arrendamento
8.369
- Resultado financeiro
4.448
4.861
Intangível
344
110 Patrimônio líquido
152.956 123.572 Lucro antes do IRPJ e da CSLL
152.663 52.453
Ativo de direito de uso
8.947
- Capital social
108.384 108.384 Correntes
(74.620) (19.389)
Total do ativo
468.869 394.846 Reservas de incorporação
(121)
(121) Diferidos
25.949
777
Lucros acumulados
44.693 15.308 Lucro líquido do exercício
103.992 33.841
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
468.869 394.846 Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019 2018 Total do passivo e patrimônio líquido
2019
2018
Lucro líquido do exercício
103.992 33.841 Redução de provisões para contingência
Lucro líquido do exercício
103.992 33.841
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com
por pagamento efetuado
(411) (397) Resultado abrangente total
103.992 33.841
o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Outras contas a pagar
(73.399) 12.438
Reservas Lucros
Depreciações e amortizações
7.309 3.993 Liquidação de juros sobre arrendamentos
851
- Demonstrações das Mutações
Capital de incor- acumuRecursos provenientes de alienação de imobilizado
- (744) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 159.820 131.497
do Patrimônio Líquido
social poração lados
Total
Valor residual de bens do ativo imobilizado baixado
296
94 Impostos pagos sobre o lucro
(29.955) (8.359)
125.847
- 3.967 129.814
Constituição (reversão) de provisões para contingências (7.921) (7.028) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais129.865 123.138 Saldos em 31/12/2017
Incorporação de acervo líquido
Constituição da provisão de créditos de liquidação duvidosa
- 10.394 Fluxo de caixa das atividades de investimento
4.538
- 4.538
Receitas/despesas financeiras, líquidas
(4.448) (4.861) Aquisiçãodebensdoativoimobilizadoedeitensdointangível(13.247) (17.527) de incorporação
(22.000)
- (22.000)
Outras receitas e despesas
(11.796) 339 Alienação de bens do ativo imobilizado
2.540
207 Redução de capital
- 33.841 33.841
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(25.949) 2.075 Incorporação de empresas - Aplicações financeiras
- 5.169 Lucro líquido do exercício
- (22.500) (22.500)
Imposto de renda e contribuição social
74.620 18.612 Caixa utilizado nas atividades de investimento
(10.707) (12.151) Dividendos distribuídos
Reservas de incorporação
(121)
(121)
Lucro ajustado
136.103 56.716 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
108.384
(121) 15.308 123.572
Variações nos ativos e passivos:
Pagamento de arrendamento
(1.027)
- Saldos em 31/12/2018
- 103.992 103.992
Contas a receber e medições a faturar
31.214 (48.669) Distribuição de lucros
(68.124) (22.500) Lucro líquido do exercício
Dividendos
distribuídos
e
juros
Impostos a recuperar
(13.307) (15.937) Aumento de capital social
- 4.538
- (74.607) (74.607)
Outros créditos
449 2.308 Redução de capital social
- (22.000) sobre o capital próprio
108.384
(121) 44.693 152.956
Depósitos judiciais
(639) (445) Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (69.151) (39.962) Saldos em 31/12/2019
Receita diferida
75.649 104.332 Aumento de caixa e equivalentes de caixa
50.007 71.025 Diretoria: Jesús Andres Peña Esteban - Diretor Administrativo-Financeiro
Anderson Guimarães Cardoso – Contador CRC SP 279.090/O-3
Fornecedores
18.312 15.988 Caixa e equivalentes de caixa: Saldo no início do exercício 136.167 65.142
Obrigações tributárias
(2.473) 1.514 Saldo no fim do exercício
186.174 136.167
As Notas Explicativas encontram-se em sua
Obrigações trabalhistas
(12.529) 3.650 Aumento de caixa e equivalentes de caixa
50.007 71.025
totalidade à disposição na sede da Companhia

&ARLEY6ASCONCELOS"OTELHO
Contador - CRC MG 84.315/O-8
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
BURLAROSCONTROLESINTERNOS CONLUIO FALSIlCA¼»O OMISS»OOUREPRESENTA¼ÊESFALSASINTENCIONAISs/BTIVEMOSENTENDIMENTODOS
CONTROLESINTERNOSRELEVANTESPARAAAUDITORIAPARAPLANEJARMOSPROCEDIMENTOSDEAUDITORIAAPROPRIADOS¹SCIRCUNST·NCIAS MAS
N»OCOMOOBJETIVODEEXPRESSARMOSOPINI»OSOBREAElC¶CIADOSCONTROLESINTERNOSDA#OMPANHIAESUASCONTROLADASs!VALIAMOS
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
!DMINISTRA¼»Os#ONCLUÁMOSSOBREAADEQUA¼»ODOUSO PELA!DMINISTRA¼»O DABASECONT¶BILDECONTINUIDADEOPERACIONALE COM
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
DËVIDASIGNIlCATIVAEMRELA¼»O¹CAPACIDADEDECONTINUIDADEOPERACIONALDA#OMPANHIA3ECONCLUIRMOSQUEEXISTEINCERTEZA
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
INDIVIDUAISECONSOLIDADASOUINCLUIRMODIlCA¼»OEMNOSSAOPINI»O SEASDIVULGA¼ÊESFOREMINADEQUADAS.OSSASCONCLUSÊES
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
PODEMLEVARA#OMPANHIAAN»OMAISSEMANTEREMEMCONTINUIDADEOPERACIONALs!VALIAMOSAAPRESENTA¼»OGERAL AESTRUTURA
e o conteúdo das demonstrações, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas represenTAMASCORRESPONDENTESTRANSA¼ÊESEOSEVENTOSDEMANEIRACOMPATÁVELCOMOOBJETIVODEAPRESENTA¼»OADEQUADAs Obtivemos
EVID¾NCIADEAUDITORIAAPROPRIADAESUlCIENTEREFERENTE¹SINFORMA¼ÊESlNANCEIRASDASENTIDADESOUATIVIDADESDENEGÆCIODO
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e
DASCONSTATA¼ÊESSIGNIlCATIVASDEAUDITORIA INCLUSIVEASDElCI¾NCIASSIGNIlCATIVASNOSCONTROLESINTERNOSQUE EVENTUALMENTE 
TENHAMSIDOIDENTIlCADASDURANTENOSSOSTRABALHOS
Belo Horizonte, 28 de abril de 2020
Grant Thornton Auditores Independentes
Daniel Menezes Vieira
CRC 2SP-025.583/O-1
CT CRC 1MG-078.081/O-1

MC Mall Properties S.A. - CNPJ: 03.690.859/0001-68
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em Milhares Reais)
Balanço patrimonial
Demonstrações do resultado
2019
2018
6.550 5.988
ATIVO
2019
2018 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019
2018 Receitas de Alugueis/CDU
652
556
Ativo circulante
9.044 10.036 Passivo circulante
4.202 7.034 Receitas de Serviços
7.202 6.544
Caixa, Bancos e Aplicações
1
826 Empréstimos e ﬁnanciamentos
3.798 6.762 Receita Bruta
Contas a receber
3.704 2.989 Impostos e contribuições a recolher
(289)
(290)
371
244 Impostos sobre receitas
Estoques
5.327 5.327 Contas a pagar
6.913 6.254
33
28 Receita líquida
Adiantamentos Diversos
12
894 Passivo não circulante
6.913 6.254
10.709 13.649 Lucro bruto
Ativo não circulante
132.602 131.460
10.647 13.460 Receitas (despesas) operacionais:
Aplicação Financeira
868 1.073 Empréstimos e ﬁnanciamentos
(2.227) (3.709)
62
189 Gerais e administrativas
Outros créditos
346
600 Outras Contas a Pagar
4.686 2.545
126.735 120.813 Resultado operacional
Imobilizado
131.382 129.781 Patrimônio líquido
(267)
(688)
108.204 108.204 Despesas ﬁnanceiras
Intangível
6
6 Capital social
1.528
982
Capital
à
integralizar
(2.460) (3.680) Receitas ﬁnanceiras
Total do ativo
141.646 141.496
5.947 2.839
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Reservas de Capital
999
775 Resultado do exercício antes do IRPJ/CSLL
(1.245) (1.072)
Reservas de lucros
19.992 15.514 Imposto de Renda e Contribuição Social
ReLucros
Total do passivo e patrimônio líquido
141.646 141.496 Lucro líquido do exercício
4.702 1.767
Capital serva Reserva para acumusocial legal investimentos lados Total
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa
Saldos em 31.12.2017
98.928 691
13.831
- 113.450
2019
2018
2019
2018
Integralização de Capital
9.276
- 9.276 Das atividades operacionais
Caixa gerado das operações
8.335
6.120
Capital a Integralizar
(3.680)
- (3.680) Lucro líquido antes do IR e Contribuição Social
5.947
2.839 Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
(1.245) (1.072)
Lucro líquido do exercício
- 1.767 1.767 Atualização monetária e juros sobre ﬁnanciamentos
1.757
2.479 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 7.090
5.048
Constituição de reservas
- 84
(84)
7.704
5.318 Das atividades de investimento
Transferência para Reserva
Decréscimo/Acréscimo nos ativos e passivos operacionais
Aquisições de ativo imobilizado
(1.601) (3.366)
para Investimentos
1.683 (1.683)
- Ativo
Caixa usado nas atividades de investimento
(1.601) (3.366)
Saldos em 31.12.2018
104.524 775
15.514
- 120.813 Contas a receber
(715)
901 Das atividades de ﬁnanciamento (com acionistas e com terceiros)
Integralização de Capital
3.680
- 3.680 Créditos Diversos
882
68 Integralização de capital
1.220
5.596
Capital a Integralizar
(2.460)
- (2.460) Outros créditos
459
(161) Pagamento de empréstimos
(7.534) (7.459)
Lucro líquido do exercício
- 4.702 4.702 Passivo
Caixa gerado (usado) nas atividades de ﬁnanciamento (6.314) (1.863)
(50) Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (825)
(181)
Constituição de reservas
- 224
- (224)
- Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
127
45 Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 826
1.007
Transferência para Reserva
(122)
(1)
No ﬁnal do exercício
1
826
para Investimentos
4.478 (4.478)
- Outras contas
Saldos em 31.12.2019
105.744 999
19.992
- 126.735
Jose Carlos de Mattias - Diretor
Waldemar de Mathias - Diretor
Manoel Francisco da Silveira - CRC 1SP131459/O-1

CONCESSIONÁRIA DO ESTACIONAMENTO DE CONGONHAS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ nº 01.472.027/0001-40
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se
à disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 29 de abril de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Total dos ativo circulante

2019

2018 Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
24.377 Fornecedores e contas a pagar
1.378 Salários e Encargos sociais
– Impostos e contribuições a recolher
25.755 Total dos passivos circulantes
Não Circulante
Provisão para riscos tributários cíveis e trabalhistas
Total dos passivos não circulantes
46
Patrimônio Líquido
570
Capital social
616
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
26.371 Total do Passivo e Patrimônio Líquido

2019

2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(Em milhares de reais - R$)

2019
2018
596
2.666 Fluxo de caixa das atividades operacionais
1.483 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 1.181 14.901
4.745 Ajustes para reconciliar o lucro operacional
antes do imposto de renda e da contribuição social
com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
766
594
Não Circulante
atividades operacionais:
766
594
Imobilizado
2
Depreciação e amortização
187
6.844
6
Intangível
17.000 17.000
Provisão para desmobilização
(1.674)
1.674
8
Total do ativo não circulante
5.213 4.032
Provisão para desmobilização (imobilizado e intangível) (270)
270
22.213 21.032
Constituição de provisão para riscos fiscais,
22.992
Total do Ativo
22.992 26.371
trabalhistas e cíveis
172
(173)
Encargos financeiros provisionados
–
1
Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível
883
4
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Variação nos ativos operacionais:
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Contas
a
receber
1.355
257
(Em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por ação)
Impostos a recuperar
(146)
–
–
28
2019
2018
2019
2018 Outros créditos
(10)
(47) Variação nos passivos operacionais:
Receita de serviços líquidas
2.645 37.759 Despesas financeiras
(583)
(130)
(2.019) (17.702)
1.115
1.242 Fornecedores e contas a pagar
Custo dos serviços prestados
Salários e férias a pagar
(992)
69
Lucro bruto
626 20.057 Lucro antes do Imposto de Renda
Receitas (Despesas) Operacionais
(342)
(51)
e da Contribuição Social
1.181 14.901 Impostos e contribuições a recolher
(560) (6.398)
Despesas gerais e administrativas
(229) 23.694
Imposto de renda e Contribuição Social
– (4.823)
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro
66 13.659
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.140) (4.916)
Lucro Líquido do Exercício
1.181 10.078 Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
Resultado Financeiro, Líquido
0,16
1,41 atividades operacionais
Receitas financeiras
1.125
1.289 Lucro do exercício por ação - básico e diluído - R$
(1.369) 18.778
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de Imobilizado e Intangível
(193)
(28)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(193)
(28)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de empréstimos
–
(18)
Patrimônio líquido
Dividendos pagos
– (12.551)
Reserva de Lucros
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
– (12.569)
Retenção de
Lucros/Prejuízos
Capital social
Reserva legal
Total Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa (1.562)
lucros
acumulados
6.181
17.000
3.400
3.104
–
23.505 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
24.377 18.196
Resultado abrangente total do exercício
–
–
10.078
10.078 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
22.815 24.377
Destinações:
–
Dividendos intermediários pagos
–
–
(3.104)
(9.446)
(12.550)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
–
–
632
(632)
–
Reserva de retenção de lucros
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(Em milhares de reais - R$)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
17.000
3.400
632
–
21.032
Resultado abrangente total do exercício
–
–
1.181
1.181
2019
2018
Destinações:
–
–
–
1.181
(1.181)
– Lucro líquido do exercício
Reserva de retenção de lucros
1.181 10.078
1.181 10.078
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
17.000
3.400
1.813
–
22.213 Resultado abrangente total do exercício
22.815
23
146
22.984

A DIRETORIA

13
–
–
13

ELAINE ALVES SOARES MYAS SILVA - Contadora - CRC 1SP 268.069/O-1

As Demonstrações Financeiras completas, estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia

Milas Participações S/A
CNPJ- 59.801.647/0001-65 - NIRE-35.3.0012294.1
Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem no dia 11/05/2020
às 12h00, à Rua Florêncio de Abreu, 157 - 6º andar - conjunto 605 - São
Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a)aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2019 b)transferência
do saldo do Resultado Liquido do Exercício para a conta de Resultados
Acumulados. São Paulo, 29/04/2020. Mario Roberto Rizkallah - Diretor.
Salipart Participações S/A
CNPJ-00.757.639/0001-16 - NIRE 35.3.0014279.9
Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas, a se reunirem
no dia 11/05/2020 às 11h00, à Rua Florêncio de Abreu,
157 - 6ºandar - conjunto 605 - São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a)aprovação das
demonstrações financeiras do exercício de 2019; b)transferência do saldo do Resultado Liquido do Exercício para
a conta de Lucros Acumulados; c) determinação do montante de dividendos a serem distribuídos até 31.12.2020.
São Paulo, 29/04/2020. Mario Roberto Rizkallah - Diretor.

Branco Peres Agro S.A.

CNPJ 43.619.832/0001-01
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a reunirem-se em
AGOE, que realizar-se-á no dia 29/05/2020, às 10:00
h, na sede social, Rua da Consolação, 3.741, 9º Andar, Conjunto 91, Sala 02, Jardim América, SP/SP, a
¿P GH GHOLEHUDU D  ([DPH H GLVFXVVmR GR 5HODWyULR
dos Administradores e Demonstrações Financeiras do
([HUFtFLRHQFHUUDGRHPE 'HVWLQDomRGR
5HVXOWDGRGR([HUFtFLRF 2XWURVDVVXQWRVGHLQWHUHVse social. Encontram-se à disposição dos Acionistas,
na sede social, os doctos. a que se refere o art. 133
da Lei 6404/76, com alterações da Lei 10.303/2001,
UHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
63  -RmR 3DXOR %UDQFR 3HUHV 0iUFLR
Cristiano Vidoto de Oliveira - Diretores.

Imobiliária 513 do Brasil
Projetos Imobiliários Ltda.

CNPJ nº 12.536.304/0001-57 - NIRE 35.224.661.824
Extrato da Ata da Reunião dos Sócios
Quotistas de 24.04.2020
Data, hora, local: 24.04.2020, às 9hs, sede, Avenida
Nações Unidas nº 12.901, 6º andar, Torre Norte, São
Paulo/SP. Mesa: Manoel Pereira da Silva Neto - Presidente, Pamella Edwiges Spaulonci - Secretária. Presença: Sócios quotistas. Deliberações aprovadas:
1) Redução do capital social, de R$ 112.193.893,00,
para o valor de R$ 93.193.893,00, por meio de reembolso de quotas no valor de R$ 19.000.000,00 à sócia
quotista RUBI, LLC. e 2) Pagamento do reembolso em
dinheiro à sócia quotista RUBI, LLC. Na presente data
os sócios quotistas promoverão a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social.
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 24.04.2020. Imobiliária 513 do Brasil Projetos Imobiliários Ltda por Antonio Carlos Ferreira
Rosa, Rubi, LLC, Rubi Brazil, LLC, ambas por Manoel Pereira da Silva Neto.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 1
DIAS.PROCESSO Nº 1010471-85.2019.8.26.0004 A MM.ª
Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dra. Betina Rizzato
Lara, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem possa
interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do
Regime de Bens movida por Glauce Martins Feitosa e
Emerson Pereira Alfonso, por meio da qual os requerentes
indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. O
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do
CPC, constando que as partes pretendem alterar o regime de
bens de Separação Total de Bens, para o da Comunhão
Parcial de Bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[29,30]

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

BARRA GRANDE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 22.686.328/0001-46
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se
à disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 29 de abril de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Dividendos a receber
Impostos a recuperar
Partes relacionadas
Total do ativo circulante
Ativo Não Circulante
Investimentos:
Em operações controladas em conjunto
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

2019

2018

9.032 5.035
1.260
–
18
1
5.907 5.951
16.217 10.987

58.790 65.788
58.790 65.788
75.007 76.775

Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo Circulante
Fornecedores
Impostos a recolher
Partes relacionadas
Total do passivo circulante
Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de Lucros
Total do patrimônio líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

2019

2018

–
881
3.772
4.653

1
761
3.998
4.760

64.129 64.129
6.225 7.886
70.354 72.015
75.007 76.775

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Dividendos antecipados
Lucro do exercício
Destinação:
Constituição de reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Dividendos antecipados
Lucro do exercício
Dividendos distribuídos
Destinação:
Constituição de reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2019

Capital social
64.129
–
–

Patrimônio líquido
Reserva de lucros
Reserva de retenção
Lucros Total do patrimônio
Reserva legal
de lucros acumulados
líquido
2.368
2.805
–
69.302
–
–
(20.835)
(20.835)
–
–
23.548
23.548

–
–
64.129
–
–
–

1.177
–
3.545
–
–
–

–
–
64.129

1.304
–
4.849

–
1.536
4.341
–
–
(4.341)
–
–
1.376
1.376

(1.177)
(1.536)
–
(23.394)
26.074
–
–
(1.304)
(1.376)
–

–
–
72.015
(23.394)
26.074
(4.341)
–
–
–
70.354

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto o resultado por ação)
2019
2018
Receita Líquida de Produtos
67.020 64.590 Despesas financeiras
(38.761) (38.916)
Custos dos Produtos
Lucro Bruto
28.259 25.674 Lucro Antes do Imposto de Renda
Receitas (Despesas) Operacionais
e da Contribuição Social
Gerais e administrativas
(198)
(204) Imposto de Renda e Contribuição Social
112
127 Lucro Líquido do Exercício
Equivalência patrimonial
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro
(86)
(77) Resultado por Ação
Resultado Financeiro
Básico/diluído por ação ON - R$
Receitas financeiras
77
18 Básico/diluído por ação PN - R$

2019
(31)
46

2018
(20)
(2)

28.219
(2.145)
26.074

25.595
(2.047)
23.548

1,1016
1,6320

A DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido antes do impostos de renda
e da contribuição social
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto
de renda e da contribuição social com o caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar
Partes relacionadas
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Impostos e obrigações a pagar
Partes relacionadas

2019

2018

28.219

25.595

(112)

(127)

(18)
44

(1)
(248)

(1)
(1)
(224)
27.907
(2.025)
25.882

1
8
(2.837)
22.391
(2.019)
20.372

Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
5.850
4.809
Recebimento de dividendos
5.850
4.809
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
(27.735) (20.835)
Dividendos pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (27.735) (20.835)
3.997
4.346
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa
no Início do Exercício
5.035
689
9.032
5.035
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$)
2019
26.074
–
26.074

Lucro Líquido do Exercício
0,1140 Outros Resultados Abrangentes
1,4119 Resultado Abrangente do Exercício

2018
23.548
–
23.548

NELSON NÓBREGA DA COSTA - Contador - CRC 1 SP 202165/O-9

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, estão à disposição na sede da Companhia

MACHADINHO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 22.686.342/0001-40
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se
à disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 29 de abril de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Partes relacionadas
Outros créditos
Total do ativo circulante

2019

2018

9.212
722
94
136
28
5
4.215 17.523
110
109
13.659 18.495

Ativo Não Circulante
Partes relacionadas
Imobilizado
Direito de Uso em Arrendamentos
Total do ativo não circulante

798
–
25.289 26.900
13
–
26.100 26.900

Total do Ativo

39.759 45.395

Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Partes relacionadas
Arrendamento Mercantil a Pagar
Outras obrigações
Total do passivo circulante
Passivo Não Circulante
Arrendamento Mercantil a Pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de Lucros
Total do patrimônio líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

2019

2018

167
606
9
4
249
1.035

174
557
7
–
272
1.010

9
9

–
–

31.795
6.920
38.715
39.759

31.795
12.590
44.385
45.395

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$)

e da contribuição social

Capital social
31.795
–
–

1.808

–

(1.808)

–
31.795
–
–
–

–
3.705
–
–
–

1.299
8.885
(8.885)
–
–

(1.299)
–
–
(34.139)
37.354

–
–
31.795

1.869
–
5.574

–
1.346
1.346

gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Partes relacionadas
Contas a receber de clientes

–
–
–
44.385
(8.885)
(34.139)
37.354

Partes Relacionadas
Fornecedores

A DIRETORIA

(32)
(4)

(1)

(34)

2

(45)
6
46
39.717

Imposto de renda e contribuição social pagos

(1.503)

(1.447)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

51.800

38.270

Aquisição de imobilizado e intangível

(286)

(550)

Caixa liquido aplicado nas atividades de investimento

(286)

(550)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
(43.024) (37.599)

Dividendos pagos

(43.024) (37.599)

e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

2019

(163)

15
(23)
53.303

Outras obrigações

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício

(991)
(946) Lucro do Exercício
38.823 37.657
Resultado por Ação
119
22 Básico/diluído por ação ON - R$
(51)
(55) Básico/diluído por ação PN - R$

427

42

(7)

Impostos e obrigações a pagar

– Caixa líquido aplicado nas atividades
– de financiamento
38.715 Aumento (Redução) de Caixa

(1.869)
(1.346)
–

2019
2018
47.528 46.094 Lucro Antes do Imposto de Renda
(7.714) (7.491) e da Contribuição Social
39.814 38.603 Imposto de Renda e Contribuição Social

12.510
(23)

Outros créditos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto o resultado por ação)
Receita Líquida
Custos das Vendas
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas
Lucro Antes do Resultado Financeiro
Resultado Financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

1.892

de renda e da contribuição social com o caixa líquido

Aumento (redução) nos passivos operacionais:

Patrimônio líquido
Reserva de lucros
Reserva de retenção
Lucros Total do patrimônio
de lucros acumulados
líquido
Reserva legal
1.897
7.586
–
41.278
–
–
36.167
36.167
–
–
(33.060)
(33.060)

–

1.897

Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto

Impostos a recuperar

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Lucro do exercício
Dividendos antecipados
Destinação:
Reserva legal
Dividendos propostos
Reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Dividendos distribuídos de anos anteriores
Dividendos antecipados
Lucro do exercício
Destinação:
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2019

2018

37.624

Lucro antes do impostos de renda

Depreciação e amortização

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)

2019

38.891

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

8.490

121

722

601

9.212

722

2018

38.891 37.624
(1.537) (1.457)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$)

37.354 36.167

2019
37.354

Lucro Líquido do Exercício
0,2932 0,3465 Outros Resultados Abrangentes
4,7348 4,7571 Resultado Abrangente do Exercício

2018
36.167

–

–

37.354

36.167
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(GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  2 'U /XLV )HUQDQGR 1DUGHOOL -XL] GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GR 7DWXDSp63 )D] 6DEHU D 0LFKDHO )HUQDQG 1DVFLPHQWR GH &DVWUR %LJJV
&3)   TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU 3RUWR 6HJXUR &RPSDQKLD GH 6HJXURV
*HUDLV HP IDFH GH ,WDV %UDVLO 3DLVDJLVPR /WGD &13-   IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDPDQLIHVWHVHVREUHRSHGLGRGHGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFD
GD HPSUHVD ,WDV %UDVLO 3DLVDJLVPR /WGD &13-   UHTXHUHQGR DV SURYDV FDEtYHLV (VWDQGR R
UHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDORTXDOVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL'HFRUULGRVRVSUD]RV
VXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR
,9GR&3&63H

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &(6$5$8*86729,(,5$0$&('2QDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D*HUHPLDV6DOHV&RUUrD &3) TXH2PQL%DQFR6$ DWXDOUD]mRVRFLDOGR
%DQFR3HF~QLD6$ OKHDMXL]RXDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5
GH]HPEUR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE
SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

MPD Investimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 12.284.455/0001-65
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Milhares de Reais)
2019 2018
Balanços Patrimoniais
2019 2018
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2019 2018
55.995 51.464 Passivo/Circulante
171.992 129.405 Das atividades operacionais: Lucro antes do IR e da CS 47.242 17.227
23.274 4.430 Fornecedores
212
527 Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido
4.071 4.547 Empréstimos e financiamentos
24.117
– gerado na atividades operacionais:
5.585 6.350 Obrigações tributárias
298
160 Depreciação e amortização
651 1.385
18.004 31.557 Impostos diferidos
271
324 Despesas comerciais a apropriar
– (111)
85
– Credores por imóveis compromissados
686
246 Resultado com equivalência patrimonial
(45.885) (12.870)
250
21 Partes relacionadas
80.925 79.939 Encargos financeiros
(23)
(46)
111
111 Participação societária a pagar
– 46.862 Provisão para distrato
– (216)
4.615 4.448 Demais contas a pagar
65.483 1.347 PIS e COFINS diferidos
(1.610) (237)
280.356 183.329
408.283 273.054 Passivo/Não circulante
375 5.132
Empréstimos e financiamentos
122.219
– Variações nos ativos e passivos
127.823 172.833 Contas a receber de clientes
13.527 18.851 Partes relacionadas
5.800 6.366
7.907 2.098 Imóveis a comercializar
84.900 50.882 Credores por imóveis compromissados
788 4.206
541
754 Conta corrente com parceiros nos empreendimentos
1.508
– Impostos diferidos
(88)
1
315
– Impostos e contribuições a recuperar
88
– Provisão para demandas judiciais
(101)
96
21.551
7.644
Demais
contas
a
pagar
100.023 69.733
Outros créditos e adiantamentos a fornecedores
(252) (1.481)
452.348
312.734
Total
do
passivo
Fornecedores
(315)
355
Investimentos
289.165 183.883
11.930 11.784 Obrigações tributárias
138
3
Propriedades para investimentos
17.941 19.438 Patrimônio líquido
3.306
30 Credores por imóveis compromissados
7.593 (529)
1.154
– Capital social
Imobilizado
5 3.150 Demais contas a pagar
31.496 35.061
308.260 203.321 Adiantamentos para futuro aumento de capital
8.608 8.608
45.434 49.210
464.278 324.518 Lucros acumulados
Total do ativo
11.919 11.788 Imposto de renda e contribuição social pagos
(636) (596)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
11
4
Participação
dos
sócios
não
controladores
Caixa líquido gerado nas (utilizado)
Capital Social AFAC Lucros acumulados
464.278 324.518 atividades operacionais
44.798 48.614
Em 31/12/2018
30 3.150
8.608 Total do passivo e do patrimônio líquido
2019 2018 Das atividades de investimento
AFAC
3.145 (3.145)
–
50.546 17.111 Adições do ativo imobilizado e do ativo intangível
(1.805) (1.256)
Aumento de capital social
131
–
– Lucro antes do resultado financeiro
(4.594) (170) Propriedade para investimentos
1.497 (2.414)
Lucro líquido do exercício
–
–
47.859 Despesas financeiras
1.290
286 Aportes de capital, líquido das SCPs
–
–
(47.859) Receita financeira
Distribuição de lucros
(59.397) (16.642)
(3.304)
116 Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
3.306
5
8.608
Em 31/12/2019
47.242 17.227 atividades de investimento
(59.705) (20.312)
Demonstração do Resultado do Exercício
2019 2018 Lucro antes do IR e da CS
(636) (596) Das atividades de financiamento
Receita líquida
12.354 8.003 Imposto de renda e contribuição social: Corrente
1.636
114 Ingressos de financiamentos, líquido dos pagamentos 146.336
–
(4.414) (2.750) Diferido
Custos incorridos nas unidades vencidas
1.000 (482) AFAC
131 3.150
7.940 5.253
Lucro bruto
48.242 16.745 Partes relacionadas
Lucro líquido do exercício
(112.348) (32.164)
Receitas (despesas) operacionais:
47.859 16.665 Participação de minoritários
(368)
(87)
(1.894) (2.317) Atribuível a: Controladores
Gerais e administrativas
(383)
(80)
Não
controladores
Caixa líquido gerado pelas (utilizados)
Comerciais
(1.505) (1.263)
48.242 16.745 atividades de financiamento
33.751 (29.101)
Resultado de equivalência patrimonial
45.885 12.870 Lucro líquido do exercício
18.844 (799)
Aumento (redução) de caixa e equivalência de caixa
Administração: Mauro Piccolotto Dottori - Presidente
120 2.568
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício
4.430 5.229
Marcelio Oliveira Pericinoto - CRC nº 1SP224311/O-5
42.606 11.858
23.274 4.430
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente apresentado sem modificação No final do exercício
18.844 (799)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
e emitido pela BDO RCS Auditores Independentes SS, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Balanços Patrimoniais
Ativo/Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Imóveis a comercializar
Partes relacionadas
Adiantamento a fornecedores
Impostos a recuperar
Despesas comerciais a apropriar
Outros créditos
Ativo/Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber
Partes a receber
Tributos diferidos
Conta corrente sócios
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Maia
propõe
discussão
sobre
isolamento
social no
combate à
covid-19
O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), afirmou na
quarta-feira (29) que o Parlamento deve debater a necessidade e os critérios do isolamento social no combate à
pandemia
do
novo
coronavírus. Para Maia, a
medida pode reduzir a velocidade de propagação da
doença e evitar o colapso no
sistema de saúde brasileiro.
Segundo o congressista,
a discussão deve ocorrer de
forma virtual, como já têm
sido realizadas as votações,
e incluir o Ministério da Saúde, especialistas, técnicos,
médicos, governadores e
prefeitos.
“Nossas decisões não
podem estar baseadas em
impressões ou opiniões de
aliados, ou do setor privado,
ou da sociedade. Nossas decisões precisam estar baseadas em decisões técnicas,
com o cuidado que dizem a
ciência e a área médica”, argumentou o deputado. “O
Parlamento não é feito apenas para aprovar projeto,
mas para debater”, acrescentou.
Gastos públicos
De acordo com Maia, o
período pós-crise vai exigir
uma discussão sobre a qualidade do gasto público. Para
o deputado, o foco do debate deverá ir além do congelamento de salários de servidores públicos.
“Essa previsão de congelar salários de servidores é
um gesto simbólico, já que
nenhum ente da Federação
irá aumentar salários neste
momento de crise da
pandemia do coronavírus”,
afirmou. “A gente pode tratar de congelamento por 18,
12 meses, tirar médicos,
guardas [do projeto de lei].
Isso pode ser feito, mas o
mais importante é que o póscrise vai levar a necessidade do Parlamento, do governo e da sociedade a uma
nova pactuação”, completou.
Maia ressaltou ainda que
estados e municípios estão
com perda de arrecadação
próxima de 30% em abril e
que pode chegar a 45% em
maio. A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e aguarda votação no
Senado. Congressistas têm
negociado novos termos
para a medida, considerada
muito ampla e sem
contrapartidas dos entes
federados. (Agencia Brasil)

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  'DQLHO 6HUSHQWLQR QD IRUPD GD /HL HWF )$=
6$%(5 D R  ('9$1'52 (8&/,'(6 '( %$5526 %UDVLOHLUR 6ROWHLUR 'LUHWRU GH (PSUHVDV 5*  &3)
%$5526(6&2/$'(,',20$6/7'$0(&13-HD'$5&,)(55(,5$'(
%$5526 %UDVLOHLUR (035(6$5,2 $  5*  &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH
0RQLWyULD SRU SDUWH GH (GLWRUD &QD &XOWXUDO 1RUWH $PHULFDQR 6$ REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5
 VHWHPEUR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH )UDQTXLD SDUD ,PSODQWDomR H 2SHUDomR GH (VFROD GH
,GLRPDV(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRV
DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH
HGLWDO SDJXH P  R GpELWR DWXDOL]DGR DFUHVFLGD V  GRV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV QR PRQWDQWH GH  FLQFR SRU FHQWR
VREUH R YDORU DWXDOL]DGR GR GpELWR RFDVLmR HP TXH R UpX ILFDUi LVHQWR GR SDJDPHQWR GDV FXVWDV SURFHVVXDLV RX
RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 1R FDVR GH UHYHOLD VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH

MPD Engenharia Ltda.
Balanços Patrimoniais
Ativo/Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Partes relacionadas
Operações de construção a receber
Adiantamentos a fornecedores
Tributos a recuperar
Outros créditos
Ativo/Não circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
Tributos diferidos
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
Passivo/Circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Tributos diferidos
Operações de construção a pagar
Adiantamento de clientes
Partes relacionadas
Contas a pagar
Passivo/Não cirulante
Provisão para garantia
Provisão para demandas judiciais
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Lucros acumulados
Patrimônio líquido do controlador
Total do passivo e patrimônio líquido

CNPJ nº 50.765.288/0001-63
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Milhares de Reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2019 2018
Demonstração do Resultado do Exercício
2019
2018
190.627 169.816 Receita líquida
178.799 188.427 Das atividades operacionais:
74.529 62.156 Custo incorrido nas unidades vendidas e nos
(147.814) (143.387) Lucro antes do IR e da CS
Ajustes para reconciliar o lucro líquido:
17.491 15.199 serviços prestados
78.308 81.361 Lucro bruto
30.985 45.040 Depreciação e amortização
Despesas comerciais a apropriar
12.378 2.747 Receitas e despesas operacionais:
Resultado com equivalência patrimonial
972 2.272
Despesas gerais e administrativas
(29.551) (23.209)
Provisão para demandas judiciais
3.049 1.348
Despesas comerciais
(789)
(758) Provisão para garantias
3.900 4.733
(43)
(84) Imposto e contribuições diferidos
162.544 202.998 Despesas tributárias
Resultado da equivalência patrimonial
45.529 15.547
(8.676)
127 Variações nos ativos e passivos:
131.934 178.838 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
6.470 (8.377) Contas a receber
13.984 8.387
37.455 36.663 Impostos e contribuições a recuperar
637
637 Lucro antes do resultado financeiro
(125)
(133) Outros créditos
146.555 187.862 Despesas financeiras
11.496 11.224 Receita financeira
2.076
1.825 Conta corrente com parceiros nos empreendimentos
3.147 3.234
1.951
1.692 Adiantamento a fornecedores
1.346
678 Lucro antes dos tributos sobre os lucros
39.406 38.355 Fornecedores
353.171 372.814 Tributos sobre os lucros
3.274 (6.032) Obrigações trabalhistas
42.680 32.323 Obrigações tributárias
68.478 68.526 Lucro líquido do exercício
Adiantamentos de clientes
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
11.951 13.698
Contas a pagar
Atribuível aos quotistas da controladora Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades
8.245 6.229
Capital social Lucros acumulados Total Impostos de renda e contribuição social pagos
3.470 2.152
40.000
242.296 282.296 Caixa líquido gerado (aplicado)
195 1.192 Em 31/12/2018
–
42.680 42.680 nas atividades operacionais
13.132 9.888 Lucro líquido do exercício
60.000
(127.719) (67.719) Das atividades de investimentos:
10.832 18.299 Lucros distribuídos
100.000
157.257 257.257 No ativo imobilizado e intangível
Em 31/12/2019
14.715 12.280
Administração
Aportes e redução de capital, líquidos
5.938 4.788
Mauro Piccolotto Dottori
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
27.436 21.992
Presidente
atividades de investimento
16.330 15.589
Contador
Das atividades de financiamento:
11.106 6.403
Marcelio Oliveira Pericinoto
Partes relacionadas
95.914 90.518
CRC nº 1SP224311/O-5
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
257.257 282.296
100.000 40.000 As demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas, acom- atividades de financiamento
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
157.257 242.296 panhadas do Relatório do Auditor Independente apresentado sem modificaCaixa e equivalentes de caixa: No início do exercício
257.257 282.296 ção e emitido pela BDO RCS Auditores Independentes SS, encontram-se à
No final do exercício
353.171 372.814 disposição na sede da Companhia.
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

2019

2018

39.406 38.355
815,00
802
–
7
(45.529) (15.547)
4.703 (1.313)
741 (975)
(997) 1.1.92
(861) 22.521
(2.292) 7.767
(419)
30
835 (3.191)
(6.387) 8.196
1.300 (1.042)
(1.747)
129
2.106
9
1.318
35
(7.467) (12.439)
1.150
(79)
(12.554) (21.936
(3.605) (4.920)
(16.159) 17.016
(1.396) (314)
45.257 12.269
43.861 11.955
(15.329) (7.569)
(15.329)
12.373
62.156
74.529
12.373

(7.569)
21.402
40.754
62.156
21.402
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3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 08.145.855/0001-12
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Demonstrações do Resultado
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Adiantamento para futuro
Prejuízos
Participação de não
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Balanços Patrimoniais
Capital social
aumento de capital acumulados
Total
controladores
Total
Ativo
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
112.000
223.160
(309.629)
25.531
(4.977) 20.554
Ativo circulante
Receita operacional líquida
12.258 13.997 72.321
50.768 Saldos em 31 de dezembro de 2017
(7.669)
(7.669)
(1.178)
(8.847)
Caixa e equivalentes de caixa
2.001
1.754
6.269
6.877 Custo líquido
24
17 (70.599) 34.879 Prejuízo do exercício
25.000
25.000
25.000
Contas a receber de clientes
39
198 214.905 202.879 Prejuízo bruto
12.282 14.014
1.722
85.647 Adiantamento futuro aumento de capital
Outras transações com não controladores
4.311
4.311
Imóveis a comercializar
- 288.383 352.779 Receitas/(Despesas) operacionais
112.000
248.160
(317.298)
42.862
(1.844) 41.018
Adiantamento a fornecedor
70
15
99
53 Com vendas
(1.310)
(798) (1.567) (3.341) Saldos em 31 de dezembro de 2018
(78.949) (78.949)
(23) (78.972)
Despesas antecipadas
2
21
25 Gerais e administrativas
(16.399) (31.378) (37.281) (42.012) Prejuízo do exercício
Adiantamento futuro aumento de capital
12.501
12.501
12.501
Impostos e contribuições a recuperar 2.288
2.089
2.884
2.827 Resultado de equivalência
248.091
(248.091)
Outros ativos
181 15.132 20.521
39.300
patrimonial
(32.878) 66.115 (4.976)
2.059 Integralização de capital
Outras transações com não controladores
3.185
3.185
Total do ativo circulante
4.579 19.190 533.082 604.740 Outras receitas (despesas)
360.091
12.570
(396.247) (23.586)
1.318 (22.268)
Ativo não circulante
operacionais, líquidas
66
302
3.924
3.300 Saldos em 31 de dezembro de 2019
Contas a receber de clientes
3.749
12.147
(50.521) 34.241 (39.900) (39.994)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Partes relacionadas
10.956
9.409
5.362
27.662 Prejuízo antes das receitas e
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Depósito judiciais
109
199
4.612
1.865
despesas ﬁnanceiras
(38.239) 48.255 (38.178) 45.653
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Outros ativos
64.430 36.061 64.430
36.544 Resultado ﬁnanceiro
Prejuízo antes dos impostos
(78.949) (7.669) (78.972) (3.544) Adiantamento a clientes
- 12.434
12.393
Investimentos
655.697 644.247 69.241
63.116 Despesas ﬁnanceiras
(40.864) (56.251) (40.042) (50.945) Depreciação
315
48
374
98 Impostos e contribuições a recolher
(33)
1 (1.178) (15.133)
Imobilizado
2.026
76
2.706
109 Receitas ﬁnanceiras
124
327
2.622
1.748 Amortização
212
217
185
236 Partes relacionadas a pagar
31.054 (17.342) 8.196
Intangível
447
632
447
632
(40.740) (55.924) (37.420) (49.197) Valor residual de intangíveis baixados
2
42
80 Salários e encargos a pagar
296
70
295
68
Total do ativo não circulante
733.665 690.624 150.547 142.075 Prejuízo antes da provisão para o
Equivalência patrimonial
32.878 (66.115) 4.976
(2.059) Pagamento de juros de empréstimos (8.052)
- (8.052)
Total do ativo
738.244 709.814 683.629 746.815
imposto de renda e contribuição
Baixa de investimentos
25
80 Outros passivos
66.450 113.046 13.618
(1.272)
Controladora
Consolidado
social
(78.979) (7.669) (75.598) (3.544) Imposto diferido
3.981
- Caixa e equivalentes de caixa gerados
Passivo e Patrimônio Líquido
2019
2018
2019
2018 Imposto de renda e contribuição
Perdas estimadas para crédito de
pelas atividades operacionais
34.817
(8.359) (2.268) (118.476)
social - corrente
- (1.838) (2.775) liquidação duvidosa
Passivo circulante
84
(4.539) Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Fornecedores
441
681
6.181
7.243 Imposto de renda e contribuição
(Reversão) Constituição provisão
Aquisição do imobilizado e intangível
(67)
(2)
(41)
(2)
social - diferido
30
- (1.536) (2.528) para garantia
Obrigações pela compra de terrenos
- 31.408
31.046
3.765
1.517 Aumento participação investimento (47.004)
- (13.985)
(971)
30
- (3.374) (5.303) Constituição provisão para
Impostos e contribuições a recolher
101
134
985
2.163
Caixa e equivalentes de caixa aplicado
(78.949) (7.669) (78.972) (8.847) contingências
Provisão para distrato
9.139
15.249 Prejuízo do exercício
(2.021)
285 (21.676) 19.492
nas atividades de investimento (47.071)
(2) (14.026)
(973)
Salários e encargos a pagar
1.887
1.591
1.897
1.602 Atribuível aos:
(Reversão) Constituição provisão
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento:
- (78.949) (7.669) para distrato
Outros passivos
209.146 142.089 65.989
51.601 Acionistas controladores
(24) (6.110) (21.589) Captação de empréstimos e mútuos
- 130.000
- 189.914
(23) (1.178) Constituição provisão custo ou
Total do passivo circulante
211.575 144.495 115.599 108.904 Participações de não controladores
Integralização de capital
12.501 (119.082) 12.501
25.000
Prejuízo líquido do exercício
(78.949) (7.669) (78.972) (8.847) mercado imóveis a comercializar
Passivo não circulante
- (2.175)
- Pagamento de principal de mútuo
Empréstimos e ﬁnanciamentos LP 132.370 132.549 132.370 132.549 de vendas, os custos de terrenos e de construção são apropriados ao resul- Constituição (Reversão) provisão juros 7.873
2.548
7.873
2.549 Participação de não controladores
(6.009) 3.185
Partes relacionadas
398.793 367.739 381.796 373.600 tado utilizando-se o método do percentual de conclusão de cada empreen- (Aumento) Redução nos ativos operacionais
Pagamentos de principal e juros
Tributos diferidos
- 15.178
11.197 dimento, sendo esse percentual mensurado em razão do custo incorrido Contas a receber de clientes
159
1 (3.712) 40.285
(empréstimos)
- (125.000)
- (224.540)
Provisão para contingências
433
2.454 41.217
62.893 contratado em relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimen- Adiantamento a fornecedores
(55)
4
(46)
265 Caixa e equivalentes de caixa
Passivo a descoberto
17.039 19.715
2.884 tos (POC), incluindo os custos de projetos e terreno. As receitas de vendas Imóveis a comercializar
- 66.571 (33.268) gerados pelas atividades de
Provisão para garantia
- 17.535
13.770 apuradas, conforme o item (i) acima, incluindo a atualização monetária, lí- Despesas antecipadas
2
(1)
4
462
ﬁnanciamento
12.501 (120.091) 15.686
(9.626)
Outros passivos
1.620
2.202
- quida das parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber. Depósito judicial
90
- (2.747) (1.556) Aumento/(Redução) de caixa e
Total do passivo não circulante 550.255 522.457 590.298 596.893 Valores recebidos e superiores às receitas contabilizadas são registrados Impostos a recuperar
(199)
(345)
(57)
(734) equivalentes de caixa
247 (128.451)
(608) (129.075)
Capital social
360.091 112.000 360.091 112.000 como adiantamento de clientes e os juros pré-ﬁxados, incidentes após a Outros ativos
(13.418) (15.241) (9.107) (65.955) Caixa e equivalentes de caixa
Adiantamento futuro aumento
Partes
relacionadas
(1.547)
(30.539)
22.300
(22.302)
No
início
do
exercício
1.754
130.205
6.877
135.952
entrega das chaves, são apropriados ao resultado observando o regime de
capital
12.570 248.160 12.570 248.160 competência, independentemente de seu recebimento. Orçamentos de Aumento (Redução) nos passivos operacionais
No ﬁnal do exercício
2001
1.754
6.269
6.877
Prejuízos acumulados
(396.247) (317.298)(396.247) (317.298) obras: Os custos orçados totais, compostos pelos custos incorridos e cus- Obrigações pela compra de terrenos
362 (13.318) Aumento/(Redução) de caixa e
Patrimônio líquido negativo atribuível
(240)
241 (1.062) (10.732) equivalentes de caixa
247 (128.451)
(608) (129.075)
tos previstos a incorrer para o encerramento das obras, são regularmente Fornecedores
a acionistas da controladora
(23.586) 42.862 (23.586) 42.862 revisados, conforme a evolução das obras, e os ajustes com base nesta re- devido na data do relatório. O imposto de renda e a contribuição social dife- tados efetivos podem diferir dessas estimativas. As estimativas e premissas
Participações de não controladores
1.318
(1.844) visão são reﬂetidos nos resultados da Companhia e de suas controladas de ridos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das reviTotal Patrimônio líquido negativo (23.586) 42.862 (22.268) 41.018 acordo com o método contábil utilizado. Os efeitos de tais revisões afetam o
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases ﬁscais dos ativos e sões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que
Total do passivo e patrimônio
resultado prospectivamente. Comissões sobre as vendas: As comissões passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis. Entretan- as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período ou penegativo
738.244 709.814 683.629 746.815 sobre vendas das unidades imobiliárias são encargos arcados pela entidade
to, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabiliza- ríodos posteriores, caso a revisão afete tanto o período presente como peNotas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
de incorporação imobiliária, as despesas incorridas são registradas no re- dos se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma ríodos futuros. A seguir, são apresentados os principais julgamentos e esti1. Contexto operacional - A 3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A., sultado na rubrica de “Despesas comerciais” (com vendas) no momento que operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da mativas contábeis: a) Provisões para contingências: A Companhia e
pertencente ao Grupo NC, anteriormente denominada como ACS Incorpo- são incorridas. b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo suas controladas são parte de diversos processos judiciais e administratiração S.A. (“Companhia”), foi constituída em 11 de maio de 2006 na forma caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de ﬁscal). i) Instrumentos ﬁnanceiros: Os ativos e os passivos ﬁnanceiros vos, como descrito na nota nº 17. Provisões são constituídas para todos os
de sociedade anônima de capital fechado, sediada na Avenida José de Sou- curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e mantidos pela Companhia são classiﬁcados sob as seguintes categorias, riscos referentes a processos judiciais que representem perdas prováveis e
za Campos, 753, Município de Campinas, no Estado de São Paulo, e tem com risco insigniﬁcante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado nos casos aplicáveis: (1) ativos ﬁnanceiros mensurados ao valor justo por estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de
como objetivo e como atividade preponderante a compra e venda de imó- líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos ﬂuxos de cai- meio do resultado; (2) ativos ﬁnanceiros mantidos até o vencimento; (3) ati- perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, hierarquia das leis, juveis, desmembramento e loteamento de terrenos, incorporações imobiliá- xa, quando aplicável e com risco insigniﬁcante de mudança de seu valor de vos ﬁnanceiros disponíveis para venda. A classiﬁcação depende da ﬁnalida- risprudências disponíveis, decisões mais recentes nos tribunais e sua relerias, construções de imóveis destinados à venda, e a prestação de serviços mercado. c) Contas a receber de clientes e perdas esperadas para cré- de para a qual os ativos e passivos ﬁnanceiros foram adquiridos ou contra- vância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados exde consultorias em assuntos relativos ao mercado imobiliário, pesquisa, la- dito de liquidação duvidosa (PECLD): Os saldos de contas a receber são tados. 1) Ativos ﬁnanceiros mensurados ao valor justo por meio do re- ternos. A Administração acredita que essas provisões para riscos tributávra, beneﬁciamento e comércio de minerais, especialmente argilas, areias, apresentados ao valor presente e de realização, reconhecidos de acordo sultado: Os ativos ﬁnanceiros mensurados ao valor justo por meio do resul- rios, cíveis e trabalhistas estão corretamente apresentadas nas demonstrapedras, pedregulhos e cerâmicas, participar como sócia quotista em outras com o critério descrito na nota nº 4. Quando concluída a construção, a tota- tado são ativos ﬁnanceiros mantidos para negociação, quando são adquiri- ções contábeis de acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingensociedades, e serviços de escritório e apoio administrativo. A Companhia lidade do contas a receber estará apropriado contabilmente sendo os juros dos para este ﬁm, principalmente, no curto prazo. Os ativos dessa categoria tes e Ativos Contingentes onde uma provisão deve ser constituída quando:
participa nas seguintes controladas e coligadas:
e variações monetárias apropriados ao resultado ﬁnanceiro quando auferi- são classiﬁcados no ativo circulante. Os saldos referentes aos ganhos ou às (a) A entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada)
Controlada e coligada
Participação % dos, obedecendo ao regime de competência. Sua classiﬁcação como circu- perdas decorrentes das operações não liquidadas são classiﬁcados no ativo como resultado de evento passado; (b) Seja provável que será necessária
3Z Alpha Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% lante é estruturada sobre sua projeção de realização ﬁnanceira, sendo regis- ou no passivo circulante, sendo as variações no valor justo registradas, res- uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar
3Z Andrade Empreendimentos Imobiliários Ltda.
50% trados como circulante as parcelas previstas a vencer para os próximos 12 pectivamente, nas contas “Receitas ﬁnanceiras” ou “Despesas ﬁnanceiras”. a obrigação; (c) Possa ser feita uma estimativa conﬁável do valor da obriga3Z Araca Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% meses de forma limitada aos montantes societários reconhecidos. Caso 2) Ativos ﬁnanceiros mantidos até o vencimento: Compreendem investi- ção. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser
3Z Barão Geraldo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
88% contrário, são demonstrados como não circulante. d) Imóveis em constru- mentos em determinados ativos ﬁnanceiros classiﬁcados no momento ini- reconhecida. b) Perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa:
3Z Beta Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% ção: No período de construção os imóveis são avaliados ao custo de cons- cial da contratação, para serem levados até a data de vencimento, os quais É constituída quando existe expectativa de que o crédito não será realizado.
3Z Carnauba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% trução ou aquisição, ou valor de mercado, dos dois, o menor. O custo dos são mensurados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferi- A constituição é realizada com base em política interna, a qual leva em
3Z Corretora de Bens Imobiliários Ltda.
100% imóveis é formado por gastos com: aquisição de terrenos, materiais, mão de dos de acordo com os prazos e as condições contratuais. 3) Ativos ﬁnan- consideração os títulos do contas a receber vencidos há mais de 120 dias,
3Z Delta Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% obra aplicada e gastos com incorporação, bem como juros decorrentes dos ceiros disponíveis para venda: Quando aplicável, são incluídos nessa conforme demonstrado na nota nº 4. Diante desta análise, deve-se aplicar
3Z Espaço Jardins Empreendimentos Imobiliários SPE I Ltda.
100% ﬁnanciamentos para produção. A Companhia adquire os terrenos para futu- categoria os ativos ﬁnanceiros não derivativos, como títulos e/ou ações co- sobre a base o valor da tabela de vendas, e sobre tal valor aplicar a taxa de
3Z Franz Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% ras incorporações, com condições de pagamento em moeda corrente, por tadas em mercados ativos ou não cotadas em mercados ativos, mas que desconto praticada pelo departamento Comercial, a taxa média das comis3Z Gama Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% meio da participação na receita do empreendimento ou por meio de permu- possam ter seus valores justos estimados razoavelmente. j) Ajuste a valor sões e alíquotas de impostos de acordo com cada regime de tributação.
3Z Ipanema Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% ta física, com o compromisso de entrega de unidades imobiliárias do empre- presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários são ajus- Com base em tal cálculo, teremos o valor realizável líquido. Com base nas
3Z Jaborandi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% endimento a ser desenvolvido nos respectivos terrenos ou em outros empre- tados pelo seu valor presente no registro inicial da transação, levando em informações obtidas com a aplicação das regras, deve-se avaliar os valores
3Z Jacaranda Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% endimentos. A classiﬁcação entre circulante e não circulante é realizada consideração os ﬂuxos de caixa contratuais, as taxas de juros explícitas ou em aberto por cliente vezes o valor líquido realizável. Se o valor líquido rea3Z Jaguariúna Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% com base na expectativa de lançamento dos empreendimentos imobiliários.
implícitas, tomando-se como base as taxas praticadas no mercado para lizável for superior ao valor em aberto no contas a receber do cliente, não é
3Z Jatobá Empreendimentos Imobiliários Ltda.
98% A Companhia e suas investidas revisam anualmente o valor contábil dos
transações semelhantes às dos respectivos ativos e passivos. Subsequen- necessário constituir provisão, caso o valor seja inferior, a diferença de valor
3Z Jequitiba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
70% imóveis a comercializar e terrenos para futuras incorporações, com o objetitemente, esses efeitos são realocados nas linhas de receita ou despesas deverá ser provisionada. c) Provisão para distrato: As provisões para dis3Z Lambda Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99% vo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operaﬁnanceiras, no resultado, por meio da utilização da taxa de desconto consi- trato foram constituídas por deliberação da administração, conforme nota
3Z Lotus Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
100% cionais ou tecnológicas, que possam indicar que seu valor realizável líquido
derada e do método do custo amortizado. k) Demais ativos e passivos nº 15, onde classiﬁca os contratos em aberto há mais de 120 dias na cartei3Z Omega Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% é menor que o valor registrado. O critério dessa avaliação leva em conside(circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patri- ra de inadimplentes. Do valor líquido recebido em caixa, por contrato, calcu3Z Omicron Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% ração a expectativa de lançamento dos empreendimentos imobiliários, o
monial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão la-se um percentual do valor recebido da unidade distratada, ao cliente em
3Z Paris Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99% ﬂuxo de caixa projetado descontado e o valor de mercado dos imóveis.
gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado questão, onde o percentual de devolução é avaliado trimestralmente, de
3Z Pitangueiras Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% e) Investimentos: São representados por investimentos em empresas concom segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando acordo com a base histórica praticada pela 3Z Realty Desenvolvimento Imo3Z Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.
100% troladas e coligadas e avaliados pelo método de equivalência patrimonial no
a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de biliário S.A. d) Provisão para garantia: As provisões para garantia são
3Z Santa Clara Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99% balanço individual, em decorrência da participação da Companhia. As deum evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja reque- calculadas utilizando o percentual de 3% sobre o valor das vendas, conside3Z Sigma Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99% monstrações contábeis das controladas são elaboradas para o mesmo perírido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rando o período de 5 anos após a entrega da obra pela construtora, como
3Z Sumaré Empreendimentos Imobiliários Ltda.
98% odo de divulgação que o da controladora com exceção das empresas com
encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões descrito na nota nº 18. O percentual utilizado foi calculado com base na
3Z Tokio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99% administração externa. Quando necessário, são efetuados ajustes para que
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvi- prática adotada atualmente pelo mercado. e) Provisão de custo ao mer3Z Tucuma Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% as políticas contábeis estejam de acordo com as mesmas adotadas pela
do. Os ativos e passivos são classiﬁcados como circulantes quando sua re- cado: A provisão de custo ao mercado consiste quando o ativo está desva3Z Urbanismo I Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% Companhia. Após a aplicação do método de equivalência patrimonial para
alização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso lorizado e seu valor contábil excede seu valor recuperável (venda). Sendo
3Z Inga Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% ﬁns de demonstrações contábeis da controladora, a Companhia determina
contrário, são demonstrados como não circulantes. l) Demonstrações dos assim, o valor dos estoques deve ser registrado contabilmente pelo menor
3Z Manacá Empreendimentos Imobiliários Ltda.
90% se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o
ﬂuxos de caixa: As demonstrações dos ﬂuxos de caixa são preparadas e valor entre o custo e o preço de venda. O cálculo da provisão consiste em
BNI ACS Lotus Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
70% investimento. A Companhia determina, em cada data de fechamento do baapresentadas de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC nº 03 “De- avaliar o valor médio de venda por unidade, considerando as dez últimas
Boulevard Viva Vista SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
44% lanço patrimonial, se há evidência objetiva de que os investimentos em conmonstração dos Fluxos de Caixa”, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos vendas do empreendimento em questão, com o valor de venda realizável,
Ferreira De Araújo Empreendimento Imobiliário Ltda.
25% troladas e coligadas sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se
Contábeis (CPC). 2.4. Principais julgamentos e estimativas contábeis: comparando com o saldo de imóveis a comercializar registrado em sistema,
ICS Engenharia, Arquitetura E Construções Ltda.
100% assim for, a Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor
Na aplicação das práticas contábeis descritas na nota nº 2, a Administração onde diante deste cenário, a provisão é constituída quando o saldo de imóReserva das Araucarias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME
35% recuperável com a diferença entre o valor recuperável da controlada e colideve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contá- veis a comercializar registrado na contabilidade é maior que o valor de venRoberto Marinho Empreendimento Imobiliário Ltda.
60% gada e o valor contábil, e reconhece o montante na demonstração do resulbeis dos ativos e passivos, para os quais não são facilmente obtidos de da realizável. Caso contrário, a provisão não é constituída. 2.5. Novas norValimog Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% tado da controladora. A participação societária na controlada e coligada será
outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na mas contábeis - Novas e alterações/atualizações ocorridas - Normas e
Viva Vista Alameda SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99% apresentada na demonstração do resultado como equivalência patrimonial,
Viva Vista Araucária SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% representando o lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da contro- experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resul- interpretações novas e revisadas, já emitidas e adotadas:
Viva Vista Aroma SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
98% lada. f) Imobilizado: O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou Norma
Descrição
Vigência a partir de:
Viva Vista Bosque SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% construção, acrescido, quando aplicável, de juros capitalizados durante o CPC 06 (R2) - Arrendamento
Correlação as normas internacionais de contabilidade - IFRS 16. Refere-se à deﬁni- Exercícios anuais iniciados a
Viva Vista Brisa SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% período de construção, para os casos de ativos qualiﬁcáveis, líquido de de- mercantil
ção e a orientação do contrato de arrendamento previsto na IAS17.
partir de 1º/01/2019.
Viva Vista Cerrado SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99% preciação acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de
ICPC 22 - Incerteza sobre trataCorrelação às Normas Internacionais de Contabilidade - IFRIC 23. A Companhia
Exercícios anuais iniciados a
Viva Vista Colina SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99% ativos para os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou realizamento de tributos sobre o lucro
não identiﬁcou impactos relacionados incerteza no imposto de renda e contribuição partir de 1º/01/2019.
Viva Vista Encanto SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
97% ção. A depreciação é computada pelo método linear e com base na vida útil
social ativos.
Viva Vista Esplanada SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99% estimada de cada bem, conforme taxas demonstradas na nota nº 10.
IFRS 10 e IAS 28
Mensuração a valor justo de coligadas e empreendimento controlado em conjunto.
A ser determinado.
Viva Vista Harmonia SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
98%
Vida útil estimada
Viva Vista Horizonte SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
92% Instalações
5 CPC 06/IFRS 16 Leases (Arrendamento Mercantil): A Companhia ado- estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, sendo monitorada
Viva Vista Mirante SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
98% Máquinas e equipamentos
10 tou inicialmente o CPC 06/IFRS 16 Leases (Arrendamento Mercantil), a pela Administração da Companhia. A companhia reconhece recebíveis iniViva Vista Paisagem SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
90% Equipamentos de informática
5 partir de 1º/01/2019, usando o método de efeito cumulativo, com aplicação cialmente na data em que foram faturados. Todos os outros ativos ﬁnanceiViva Vista Panorama SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99% Móveis e utensílios
10 inicial da norma na data inicial (ou seja, 1º/01/2019). Como resultado, a ros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a compaViva Vista Passeio SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
98% Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manuten- Companhia não aplicou os requerimentos do CPC 06 (IFRS 16) ao período nhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
Viva Vista Plaza SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99% ção das atividades da Companhia, originados de operações de arrenda- comparativo apresentado. A aplicação dos requerimentos do CPC 06/IFRS Caixa e equivalentes de caixa: Abrangem saldos de caixa e investimenViva Vista Pomar SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% mento do tipo ﬁnanceiro, são registrados como se fosse uma compra ﬁnan- 16 Leases (Arrendamento Mercantil) resultaram na constituição de ativos tos ﬁnanceiros com vencimento original de três meses ou menos, a partir
Viva Vista Recanto SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% ciada, reconhecendo no início de cada operação um ativo imobilizado e um de direito de uso no valor de R$ 2.972, de passivos de arrendamento de da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insigniﬁcante de
Viva Vista Solar SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
100% passivo de ﬁnanciamento, sendo os ativos também submetidos às deprecia- R$ 2.972. Os valores do passivo de arrendamento estão apresentados pelo alteração no valor, e são utilizados nas obrigações de curto prazo. ApliViva Vista Vereda SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
98% ções calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos respectivos ﬂuxo de pagamentos descontados a valor presente pela taxa incremental cações ﬁnanceiras: De acordo com a Política de Aplicações Financeiras
2. Políticas contábeis adotadas - 2.1. Base de preparação das demons- bens. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há dos contratos de empréstimos. A taxa média de desconto na adoção inicial estabelecida, a Administração da Companhia e de suas controladas elege
trações contábeis: 2.1.1. Declaração de conformidade: As demonstra- benefícios econômico-futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Os ga- foi 9,98% a.a. Os saldos de ativos e passivos estavam iguais no momento as instituições ﬁnanceiras com as quais os contratos podem ser celebrados,
ções ﬁnanceiras individuais e consolidadas da Companhia para os exercí- nhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da da inicial da adesão, não houve impacto nos lucros acumulados. Deﬁnição segundo avaliação do rating de crédito da contraparte em questão, percencios ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, foram preparadas de acor- venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração de arrendamento: Anteriormente, a Companhia determinava, no início do tual máximo de exposição por instituição de acordo com o rating e percendo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de do resultado. g) Avaliação do valor recuperável dos ativos (exceto contrato, se ele era ou continha um arrendamento conforme o ICPC 03/ tual máximo do patrimônio líquido do banco. Ativos ﬁnanceiros a custo
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, que incluem as ágio): A Companhia avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva
IFRIC 4 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mer- amortizado: São incluídos nessa classiﬁcação os ativos ﬁnanceiros não
normas introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações de que um ativo ﬁnanceiro ou grupo de ativos ﬁnanceiros está deteriorado.
cantil. A Companhia agora avalia se um contrato é ou contém um arrenda- derivativos com recebimentos ﬁxos ou determináveis, que não são cotados
técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Um ativo ou grupo de ativos ﬁnanceiros está deteriorado e as perdas por
mento com base na deﬁnição de arrendamento, descrita na nota nº 10. Na em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Companhia, com base no § 6º, impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment
transição para o CPC 06(R2)/IFRS 16, a Companhia escolheu aplicar o ex- aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a
do artigo 177 da Lei nº 6.404/76 está adotando o ofício circular e, portanto, como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento
data do balanço, os quais são classiﬁcados como ativo não circulante. Após
está observando integralmente as interpretações, orientações e normas inicial dos ativos (um evento de perda) e aquele evento (ou eventos) de pediente prático com relação à deﬁnição de arrendamento, que avalia quais a mensuração inicial, esses ativos ﬁnanceiros são contabilizados ao custo
contábeis emitidas pela CVM para ﬁns de elaboração de suas demonstra- perda tem um impacto nos ﬂuxos de caixa futuros estimados do ativo ﬁnan- transações são arrendamentos. A Companhia aplicou o CPC 06(R2)/IFRS amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), meções contábeis, com exceção à divulgação das Demonstrações do Valor ceiro ou grupo de ativos ﬁnanceiros que pode ser estimado de maneira con- 16 apenas a contratos previamente identiﬁcados como arrendamentos. Os nos perda por redução ao valor recuperável. Os passivos ﬁnanceiros manticontratos
que
não
foram
identiﬁ
cados
como
arrendamentos
de
acordo
com
Adicionado (DVAs) aplicável somente para as companhias abertas de acor- ﬁável. Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência
dos pela Companhia são classiﬁcados sob as seguintes categorias: Outros
do com a NBC TG 09 - Demonstrações do Valor Adicionado. As demonstra- objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) Diﬁculdade ﬁnanceira o CPC 06(R1)/IAS 17 e ICPC 03/IFRIC 4 não foram reavaliados quanto à passivos ﬁnanceiros: São mensurados ao custo amortizado utilizando o
ções contábeis da Companhia foram aprovadas na reunião da Diretoria, re- relevante do emissor ou devedor; (ii) Uma quebra de contrato, como existência de um arrendamento de acordo com o CPC 06(R2)/IFRS 16. Por- método de juros efetivos. Empréstimos e ﬁnanciamentos: Os empréstializada em 30 de março de 2020, considerando os eventos subsequentes inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; (iii) A Compa- tanto, a deﬁnição de um arrendamento conforme o CPC 06(R2)/IFRS 16 foi mos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos inocorridas até esta data, que tiveram impactos sobre as referidas demonstra- nhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas à diﬁculdade ﬁnanceira aplicada apenas a contratos ﬁrmados ou alterados em ou após 1º/01/2019. corridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo
ções contábeis. 2.1.2. Base de mensuração: As demonstrações contábeis do tomador de empréstimo, estende ao tomador uma concessão que um (i) Arrendamento classiﬁcado como arrendamento operacional confor- amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos cusforam elaboradas com base no custo histórico, exceto quando informado de credor normalmente não consideraria; (iv) Torna-se provável que o toma- me CPC 06(R1)/IAS 17: Anteriormente, a Companhia classiﬁcava os arren- tos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do
outra forma, conforme descrito no resumo das principais práticas contábeis. dor declare falência ou outra reorganização ﬁnanceira; (v) O desapareci- damentos imobiliários como arrendamentos operacionais de acordo com o resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utiO custo histórico geralmente é baseado no valor das contraprestações pa- mento de um mercado ativo para aquele ativo ﬁnanceiro devido às diﬁculda- CPC 06(R1)/IAS 17. Na transição, para esses arrendamentos, os passivos lizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e ﬁnanciamentos
gas em troca de ativos. 2.1.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: des ﬁnanceiras; (vi) Dados observáveis indicando que há uma redução de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos são registrados com base nos juros contratuais de cada operação, conforme
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a mensurável nos futuros ﬂuxos de caixa estimados a partir de uma carteira remanescentes do arrendamento, descontados à taxa de empréstimo in- demonstrado na nota nº 11. b) Gestão de risco ﬁnanceiro: Fatores de
moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (a moeda de ativos ﬁnanceiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embo- cremental do Companhia em 1º/01/2019. Os ativos de direito de uso são risco ﬁnanceiro: As atividades da companhia o expõem a diversos riscos
funcional). As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é ra a diminuição não possa ainda ser identiﬁcada com os ativos ﬁnanceiros mensurados: Pelo seu valor contábil como se o CPC 06(R2)/IFRS 16 tivesse ﬁnanceiros: risco de mercado (risco de taxa de juros e risco de preço), risa moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação. individuais na carteira, incluindo; condições econômicas nacionais ou locais sido aplicado desde a data de início, descontado usando a taxa de emprés- co de crédito e risco de liquidez. O Conselho de Administração estabelece
2.2. Base de consolidação das demonstrações contábeis: As demons- que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. O timo incremental da Companhia na data da aplicação inicial: a Companhia princípios para a gestão de risco global, bem como para áreas especíﬁcas,
trações contábeis consolidadas foram preparadas considerando o custo montante da perda por impairment é mensurada como a diferença entre o aplicou essa abordagem ao seu maior arrendamento imobiliário; ou Por um como risco de taxa de juros, risco de crédito e investimento de excedenhistórico como base de valor e incluem as demonstrações contábeis da valor contábil dos ativos e o valor presente dos ﬂuxos de caixa futuros esti- valor igual ao passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer tes de caixa. b.1) Risco de mercado: A Companhia está exposta a riscos
Companhia e de suas controladas, consistentes com as práticas contábeis mados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) recebimentos de arrendamento antecipados ou acumulados: a Companhia de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de
descritas na nota nº 2. O controle é obtido quando a Companhia tem o poder descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos ﬁnanceiros. O valor aplicou essa abordagem a todos os outros arrendamentos mercantis. A mercado envolvem principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas
de controlar as políticas ﬁnanceiras e operacionais de uma entidade para contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demons- Companhia testou seus ativos de direito de uso quanto à perda por redução de juros. Risco de taxa de juros: O risco de taxa de juros da Companha
auferir benefícios de suas atividades. Nos casos aplicáveis, a existência e o tração do resultado. Como um expediente prático, a Companhia pode men- ao valor recuperável na data de transição e concluiu que não há indicação decorre de aplicações ﬁnanceiras e empréstimos e ﬁnanciamentos longo
efeito de potenciais direitos de voto, que são atualmente exercíveis ou con- surar o impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um de que os ativos de direito de uso apresentem problemas de redução ao prazo. A Administração da Companhia tem como política manter os indexaversíveis, são levados em consideração ao avaliar se a Companhia controla, preço de mercado observável. Se, num período subsequente, o valor da valor recuperável. A Companhia utilizou vários expedientes práticos ao apli- dores de suas exposições às taxas de juros ativas e passivas atrelados a
ou não, outra entidade. As controladas são integralmente consolidadas a perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti- car o CPC 06(R2)/IFRS 16 a arrendamentos anteriormente classiﬁcados taxas pós-ﬁxadas. As aplicações ﬁnanceiras e os empréstimos e ﬁnanciapartir da data em que o controle é transferido para a companhia e deixam de vamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido
como arrendamentos operacionais de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17. mentos, são corrigidos pelo CDI pós-ﬁxado, conforme contratos ﬁrmados
ser consolidadas, nos casos aplicáveis, a partir da data em que o controle (como uma melhoria na classiﬁcação de crédito do devedor), a reversão
Em particular: Não reconheceu ativos e passivos de direito de uso para com as instituições ﬁnanceiras. b.2) Risco de crédito: A Companhia e suas
cessa. As controladas foram consolidadas integralmente, com o respectivo dessa perda reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração
arrendamentos cujo prazo de arrendamento se encerra dentro de 12 meses controladas estão sujeitas a riscos de crédito relacionados aos instrumentos
cálculo da participação dos acionistas não controladores, incluindo as con- do resultado. h) Imposto de renda e contribuição social corrente e difeda data da aplicação inicial; Não reconheceu ativos e passivos de direito ﬁnanceiros contratados na gestão de seus negócios. Consideram baixo o
tas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a natureza de cada con- rido: As despesas de imposto de renda e contribuição social do período
risco de não liquidação das operações que mantêm em instituições ﬁnanta, complementada com as eliminações de: (a) saldos de investimentos e do compreendem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda de uso para arrendamentos de ativos de baixo valor (por exemplo, equipaceiras com as quais operam, que são consideradas pelo mercado como de
patrimônio líquido; (b) saldos de contas correntes e outros saldos integran- são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de imposto de mentos de TI); Excluiu os custos diretos iniciais da mensuração do ativo de
primeira linha. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa,
tes do ativo e/ou passivo mantidos entre as empresas consolidadas; e (c) renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas direito de uso na data da aplicação inicial; e utilizou retrospectivamente ao
depósitos em bancos e outras instituições ﬁnanceiras, bem como de exporeceitas e despesas, bem como lucros não realizados, quando aplicável, leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do determinar o prazo do arrendamento. 2.6. Gestão de riscos e instrumensições de crédito a clientes, incluindo contas a receber em aberto. A área
tos
ﬁ
nanceiros:
a)
Considerações
gerais
e
políticas:
A
Companhia
e
decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas. 2.3. Principais balanço em que a Companhia atua e gera lucro tributável. A administração
de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em
suas
controladas
contratam
operações
envolvendo
instrumentos
ﬁ
nanceipráticas contábeis: a) Apuração e apropriação do resultado de incor- avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apuraconsideração sua posição ﬁnanceira, experiência passada e outros fatores.
poração e loteamento: (i) Nas vendas a prazo de unidade concluída: no ções de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regula- ros, quando aplicável, todos registrados em contas patrimoniais, que se
Os limites de riscos individuais são determinados com base em classiﬁcamomento em que a venda é efetivada, independente do prazo de recebi- mentação ﬁscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provi- destinam a atender às suas necessidades operacionais e ﬁnanceiras. São
ções internas de acordo com os limites determinados pelo Conselho de
mento do valor contratual; e (ii) Nas vendas de unidades não concluídas, sões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento contratados aplicações ﬁnanceiras, empréstimos e ﬁnanciamentos. A classisobre os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o en- às autoridades ﬁscais. O imposto de renda e a contribuição social corrente ﬁcação depende da ﬁnalidade para qual foram adquiridos. A Administração Administração. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente.
tendimento manifestado pela CVM no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP são apresentados líquidos, no passivo quando houver montantes a pagar, determina sua classiﬁcação no seu reconhecimento inicial. A gestão desnº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15), a saber: As receitas ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total ses instrumentos ﬁnanceiros é realizada por meio de políticas, deﬁnição de
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%DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$ LQLFLRX FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH
  DQWH D H[HFXomR GR WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO RULXQGR GR MXOJDPHQWR GD DomR 
QD TXDO FRQVWLWXLX R UHIHULGR WtWXOR HP IDYRU GR H[HTXHQWH DQWH R LQDGLPSOHPHQWR GD 3URSRVWD&RQWUDWR GH $EHUWXUD
GH&RQWD3RXSDQoD/LPLWHGH&UpGLWR&RQWUDWDomRGH2XWURV3URGXWRVH6HUYLoRVH2XWUDV$YHQoDV3HVVRD-XUtGLFD
Q  (VWDQGR RV H[HFXWDGRV HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH
QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GH SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXHP R GpELWR H[HTXHQGR 1R PDLV
FRP IXQGDPHQWR QR DUWLJR  GR &3& FXPSUH FRQVLJQDU TXH DSyV R WUDQVFXUVR GR SUD]R SDUD SDJDPHQWR LQLFLD
VHRSUD]RGHGLDVSDUDDSUHVHQWDULPSXJQDomRQRVSUySULRVDXWRVQmRREVWDQWHDSyVRHVFRDPHQWRGRVSUD]RV
RUDFLWDGRVHFDVRQmRRFRUUDDVDWLVIDomRGRGpELWRVHUiDFUHVFLGRPXOWDGHEHPFRPRKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
QR LPSRUWH GH  VREUH R GpELWR H[HTXHQGR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD
OHL1$'$0$,6H

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038610-61.2016.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR
CARLOS MOREIRADA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) DYANAZEDRA FRUTUOSO, CPF
255.249.018-26, que Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda CNPJ: 46.349.106/
0001-04 ajuizou Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 61.953,18 (Dezembro/2016), representada
pela adesão ao Grupo de Consórcio VM3 (atualmente Grupo 30898), através da Cota 00-0130. Estando a
requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o
valor supra devidamente corrigido (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão
do mandado de citação em mandado de execução, nomeando-se Curador especial em caso de silêncio. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 20 de Março de 2020.
29 e 30/04

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO S.A.
CNPJ nº 03.987.192/0001-60
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se
à disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 29 de abril de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
31.12.2019 31.12.2018 Passivo e Patrimônio Líquido
31.12.2019 31.12.2018
(Em milhares de reais)
Passivo Circulante
Fornecedores e contas a pagar
458
604
31.12.2019
31.12.2018
40.225
33.416
Impostos e obrigações a recolher
9.031
56
(Reapresentado)
213
213 Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar
42.675
63.581 Fluxo de Caixa das Atividades
173
–
1.627
22.883 Obrigações de arrendamento mercantil
672
2.291 Operacionais
15.799
14.658 Salários e encargos a pagar
(34.262)
(2.074.345)
53.009
66.532 Prejuízo líquido do exercício
Total do passivo circulante
2.843
2.843 Passivo Não Circulante
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido
2.591
3.333 Provisão para riscos tributários, cíveis
do exercício com o caixa líquido gerado pelas
3.627
94
63.298
77.346 e trabalhistas
(aplicado nas) atividades operacionais:
Partes relacionadas
1.200
1.200
289
– Depreciações e amortizações
Obrigações de arrendamento mercantil
240
810
5.074.080 5.875.614 Total do passivo não circulante
5.116
1.294 Amortização de direito de uso
15.687
16.815 Patrimônio Líquido
em arrendamento
167
–
5.245.794 5.245.794
446
– Capital social
31.773
2.072.936
Reservas de lucros
788.530
932.178 Resultado da equivalência patrimonial
863
1.054
(938.075) (274.969) Constituição (reversão) de provisões, líquidas
Ajustes de avaliação patrimonial
1.789
385
5.091.076 5.893.483 Total do patrimônio líquido
5.096.249 5.903.003 Ganho na alienação do ativo imobilizado
5.154.374 5.970.829
5.154.374 5.970.829 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
e das propriedades para investimento
(11.273)
–
Receita e despesas financeiras, líquidas
(659)
(1.076)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais, exceto o valor por ação)
Perda na alienação de investimento
–
(8.767)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Reserva de lucros
Ajustes de
Lucros ou
Contas a receber
–
326
Capital
Recompra Transações
avaliação
Prejuízos
251
1.218
Social
Legal
de ações com sócios patrimonial acumulados
Total Impostos a recuperar
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
5.245.794 284.202 2.140.688
78.363
(500.585)
– 7.248.462 Outros créditos
(1.301)
14
Resultados abrangentes do exercício
–
–
–
–
(281.274) (2.074.345) (2.355.619)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Adoção do CPC 47 - receita da apropriação imobiliária HM
–
–
173.584
–
–
–
173.584
(146)
(296)
Adoção do CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
–
–
–
–
506.890
–
506.890 Fornecedores e contas a pagar
Transação de capital com sócios
–
–
–
347.365
–
3.227
350.592 Salários e encargos a pagar
125
20
Destinação:
Impostos e obrigações a recolher
17
7
Distribuição de dividendos (R$ 3,98 por ação)
–
–
(20.906)
–
–
–
(20.906)
(13.279)
(8.768)
–
– (1.645.390)
(425.728)
–
2.071.118
–
Absorção de prejuízos acumulados com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
5.245.794 284.202
647.976
–
(274.969)
– 5.903.003 Juros sobre o capital próprio
Resultados abrangentes do exercício
–
–
–
– (1.054.706)
(43.221) (1.097.927)
e dividendos recebidos
33.209
39.437
CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
–
–
–
–
391.600
–
391.600 Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
Transação de capital com sócios
–
–
–
14
–
–
14
atividades operacionais
19.930
30.669
Destinação:
Distribuição de dividendos (R$ 19,09 por ação)
–
–
(100.441)
–
–
–
(100.441) Fluxo de Caixa das Atividades
–
–
(43.207)
(14)
–
43.221
– de Investimento
Absorção de prejuízos acumulados com reserva de lucros
5.245.794 284.202
504.328
–
(938.075)
– 5.096.249
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
Recebimento pela venda de propriedade
para investimento
12.350
–
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Aumento (redução) de investimento
93.856
12.560
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto o valor por ação)
(Em milhares de reais)
Recebimento pela venda de participação
societária
2.207
1.940
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2018
(Reapresentado)
(Reapresentado) Caixa gerado pelas (aplicado nas)
(43.221)
(2.074.345) atividades de investimento
Receitas
Prejuízo Líquido do Exercício
108.413
14.500
Resultado de equivalência patrimonial
(31.773)
(2.072.936)
Fluxo de Caixa das Atividades
12
770 Item que não será reclassificado
Aluguéis
de Financiamento
(31.761)
(2.072.166) subsequentemente para o resultado:
Receitas (Despesas) Operacionais
Entidade de previdência privada
6.420
(19.895) Juros sobre o capital próprio
Despesas gerais e administrativas
(17.142)
(13.772)
e dividendos pagos
(121.347)
(27.268)
11.501
9.063 Itens que serão reclassificados
Outras receitas e (despesas líquidas)
Pagamentos de obrigações
Prejuízo Operacional Antes
subsequentemente para o resultado:
de arrendamento mercantil
(187)
–
(37.402)
(2.076.875)
do Resultado Financeiro
Ajustes de variação cambial de
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
Resultado Financeiro
investimentos no exterior
(1.073.509)
(301.815)
Receitas financeiras, líquidas
3.727
3.095
atividades de financiamento
(121.534)
(27.268)
(587)
(565) Adoção do CPC 42/IAS 29 - economia
Despesas financeiras
hiperinflacionária
391.600
506.890 Aumento do Saldo de Caixa
3.140
2.530
Resultado com instrumentos financeiros
12.197
40.232 e Equivalente de Caixa
6.809
17.901
Prejuízo Operacional Antes do Imposto
de Renda e da Contribuição Social
(34.262)
(2.074.345) Efeitos fiscais sobre instrumentos
Caixa e Equivalentes de Caixa
financeiros e outros
186
204
(8.959)
–
Imposto de Renda e Contribuição Social
no Início do Exercício
33.416
15.515
(663.106)
225.616
Prejuízo Líquido do Exercício
(43.221)
(2.074.345) Total dos efeitos de investidas
Caixa
e
Equivalentes
de
Caixa
Prejuízo por Ação - Básico e Diluído
40.225
33.416
(8,21)
(394,14) Resultado Abrangente Total do Exercício (706.327)
(1.848.729) no Fim do Exercício
por Ação - R$
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Dividendos a receber
Impostos a recuperar
Partes relacionadas
Outros créditos
Total do ativo circulante
Ativo Não Circulante
Investimentos
Propriedades para investimentos
Direito de uso em arrendamento mercantil
Imobilizado e intangível
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

A DIRETORIA
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As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, estão à disposição na sede da Companhia

R.C.A.B.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.594.448/0001-55
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se
à disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 29 de abril de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)
31.12.2019

Ativo
Não Circulante
Investimentos:
Participação em sociedade investida

566.111

Total do Ativo

566.111

31.12.2018 Patrimônio Líquido
Capital social
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
655.729
Total do Patrimônio Líquido
655.729 Total do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
31.12.2018
(Em milhares de reais)
582.725
(28.062)
31.12.2019 31.12.2018
101.066
655.729 Receitas (Despesas) Operacionais
655.729
de Participações

31.12.2019
582.725
(101.722)
85.108
566.111
566.111

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Prejuízo líquido do exercício
Equivalência patrimonial em investida
Transação de capital com sócios
Adoção do CPC 47 - receita da apropriação imobiliária HM
Adoção do CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
Destinação:
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Prejuízo líquido do exercício
Equivalência patrimonial em investida
Transação de capital com sócios
CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
Destinação:
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2019

Resultado da equivalência patrimonial

(15.959)

(232.749)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Reserva de lucros
Ajustes de
Lucros ou
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
Capital
Transações
Avaliação
Prejuízos
(Em milhares de reais)
Social Legal Estatutária com Sócios Patrimonial Acumulados
Total
582.725 24.540
138.137
112.911
(53.125)
– 805.188
–
–
–
–
–
(232.749) (232.749)
31.12.2019 31.12.2018
–
–
–
–
(31.245)
– (31.245)
(15.959)
(232.749)
–
–
–
38.587
–
358
38.945 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
–
–
19.282
–
–
–
19.282 Ajuste ao lucro para apuração do
–
–
–
–
56.308
–
56.308
resultado abrangente
–
–
(80.893)
(151.498)
–
232.391
–
(73.660)
25.063
Efeito reflexo de investida
582.725 24.540
76.526
–
(28.062)
– 655.729
–
–
–
–
–
(15.959) (15.959) Resultado Abrangente Total
(89.619)
(207.686)
–
–
–
–
(117.161)
– (117.161)
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
–
43.501
–
43.501
NELSON NÓBREGA DA COSTA
A DIRETORIA
–
–
(15.958)
(1)
–
15.959
–
Contador - CRC 1 SP 202165/O-9
582.725 24.540
60.568
–
(101.722)
– 566.111

R.C.A.B.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.594.459/0001-35
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se
à disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 29 de abril de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)
Ativo

31.12.2019

Não Circulante
Investimentos:
Participação em sociedade investida

1.130.776

Total do Ativo

1.130.776

31.12.2018 Patrimônio Líquido
Capital social
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
1.309.782
Total do Patrimônio Líquido
1.309.782 Total do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
31.12.2018
(Em milhares de reais)
1.163.959
(56.052)
31.12.2019 31.12.2018
201.875
1.309.782 Receitas (Despesas) Operacionais de
1.309.782
Participações

31.12.2019
1.163.959
(203.184)
170.001
1.130.776
1.130.776

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Prejuízo líquido do exercício
Equivalência patrimonial em investida
Transação de capital com sócios
Adoção do CPC 47 - receita da apropriação imobiliária HM
Adoção do CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflácionaria
Destinação:
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Prejuízo líquido do exercício
Equivalência patrimonial em investida
Transação de capital com sócios
CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflácionaria
Destinação:
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2019

Resultado da equivalência patrimonial

(31.877)

(464.903)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Reserva de lucros
Ajustes de
Lucros ou
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
Capital
Transações
Avaliação
Prejuízos
(Em milhares de reais)
Social Legal Estatutária com Sócios Patrimonial Acumulados
Total
1.163.959 49.014
275.925
225.533
(106.113)
– 1.608.318
–
–
–
–
–
(464.903) (464.903)
31.12.2019 31.12.2018
–
–
–
–
(62.410)
– (62.410)
(31.877)
(464.903)
–
–
–
77.075
–
716
77.791 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
–
–
38.515
–
–
–
38.515
Ajuste ao lucro para apuração
–
–
–
–
112.471
–
112.471
do resultado abrangente
–
–
(161.579)
(302.608)
–
464.187
–
(147.132)
50.061
1.163.959 49.014
152.861
–
(56.052)
– 1.309.782 Efeito reflexo de investida
–
–
–
–
–
(31.877) (31.877)
Resultado Abrangente Total
(179.009)
(414.842)
–
–
–
–
(234.022)
– (234.022)
–
–

–
–

–
–

3
–

–
86.890

–
–
1.163.959 49.014

(31.874)
120.987

(3)
–

–
(203.184)

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR
([WUDMXGLFLDO  &RQWUDWRV %DQFiULRV ([HTXHQWH %$1&2 6$)5$ 6$ ([HFXWDGR .DOLFR 0RGD ,QIDQWLO /WGD ± (SS H
RXWURV (',7$/ '( &,7$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 -XL] GH 'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U*XLOKHUPH)HUUHLUDGD&UX]QDIRUPDGD/HLHWF
)$= 6$%(5 R .$/,&2 02'$ ,1)$17,/ /7'$ ± (33 &13-  H /$7,)( .$5,0 (/ :$55$.
EUDVLOHLUD HPSUHViULD LQVFULWR QR &3)0) VRE R Q  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH
7tWXOR([WUDMXGLFLDOSRUSDUWHGH%$1&26$)5$6$(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGD
DVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH WUrV GLDV~WHLVSDJDUDGtYLGDQRYDORUGH55
TXHGHYHUiVHUDWXDOL]DGDDWpDGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWRDFUHVFLGDGRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGDSDUWHH[HTXHQWH
DUELWUDGRV HP  GH] SRU FHQWR  VREUH R YDORU DWXDOL]DGR GR GpELWR FRQIRUPH SHGLGR LQLFLDO &DVR RV H[HFXWDGRV
HIHWXHP R SDJDPHQWR QR SUD]R DFLPD DVVLQDODGR RV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV VHUmR UHGX]LGRV SHOD PHWDGH DUW 
  GR &3&  RV SUD]RV IOXLUmR DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR
DIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGH
 H 

–
–

3
86.890

31.877
–
– 1.130.776

A DIRETORIA

(',7$/ '( ,17,0$d2 ± &8035,0(172 '( 6(17(1d$ 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH
$VVXQWR&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD3UHVWDomRGH6HUYLoRV([HTXHQWH)XQGDomR6mR3DXOR([HFXWDGR0DULDQD$OPHLGD
GH3DXOD(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D
GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 6HUJLRGD&RVWD/HLWHQDIRUPDGD/HL
HWF)D]6DEHUD0DULDQD$OPHLGDGH3DXOD &3) TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR
0RQLWyULD DMXL]DGD SRU )XQGDomR 6mR 3DXOR PDQWHQHGRUD GD 3RQWLItFLD 8QLYHUVLGDGH &DWyOLFD GH 6mR 3DXOR FRQYHUWHX
VH HP PDQGDGR H[HFXWLYR FRQVWLWXLQGRVH WtWXOR H[HFXWLYR MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  PDUoR GH   (VWDQGR D
H[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHR
SDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomR
GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW 
GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX
QRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL6mR
3DXORDRVGHDEULOGHH

NELSON NÓBREGA DA COSTA
Contador - CRC 1 SP 202165/O-9

Página 11

Ferramenta
eletrônica
ajuda
mulheres
vítimas de
violência na
pandemia
Mulheres vítimas de violência doméstica durante a
pandemia do novo coronavírus
ganharam um aliado para se defenderem e denunciarem as
agressões que estejam sofrendo, sem despertar a atenção do
agressor. Trata-se de uma assistente virtual que, por meio de
um chatbot, que é programa de
computador que tenta simular
um ser humano na conversa
com as pessoas, oferece uma
forma silenciosa de as mulheres pedirem ajuda e de receberem orientações dentro de suas
próprias casas.
A ferramenta resulta de parceria entre o Instituto Avon, a
Uber e a agência de publicidade Wieden+Kennedy. De acordo com Mariana Borga, diretora de criação da agência, a assistente virtual foi criada com a
ideia de ter uma identidade que
pudesse “se camuflar entre os
contatos da vítima e, ao mesmo
tempo, transmitisse o papel acolhedor da iniciativa”.
O número disponibilizado
para ajudar mulheres de todo o
país é o Whatsapp 11 –
944942415. Ali, após responder
a algumas perguntas que identifiquem o grau de risco que ela
corre, a vítima recebe o suporte
apropriado. Segundo os parceiros, se houver necessidade de
a pessoa agredida ir até um hospital, unidade de saúde, delegacia ou um centro de assistência
social e psicológica e orientação jurídica em situação de violência, ela receberá um código
que dará direito a uma viagem
gratuita no aplicativo da Uber
para esse deslocamento.
A diretora-geral da Uber
para o Brasil, Claudia Woods,
ressaltou em entrevista por email à Agência Brasil que a
empresa tem um compromisso
público com o combate à violência contra a mulher e desde
2018 vem estabelecendo parcerias com diversas organizações
que atuam nessa frente. Salientou que “o Instituto Avon vem
como mais um aliado para não
deixarmos essa questão de lado
mesmo em meio a uma
pandemia. Especialmente diante do crescimento da violência
doméstica nesse contexto de
isolamento social que estamos
vivendo”. Claudia Woods destacou que a ferramenta
disponibilizada mostra como a
tecnologia pode tratar questões
relacionadas à segurança.
A diretora-geral da Uber
para o Brasil destacou ainda que
o serviço é gratuito e válido
para todo o país. “Esperamos
que ele chegue a quem mais
precisa e auxilie as mulheres a
pedirem ajuda e saírem de situações de violência”. A Uber pretende continuar firmando parcerias e apoiando iniciativas
como parte do seu compromisso de fornecer 10 milhões de
viagens gratuitas para profissionais de saúde, idosos e pessoas necessitadas em todo o
mundo, durante a pandemia do
novo coronavírus. A ação
lançada no Brasil é acompanhada por projetos em mais de 16
países que buscam ajudar vítimas de violência doméstica.
Dados do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP)
divulgados este mês revelam
que os atendimentos da Polícia
Militar a mulheres vítimas de
violência aumentaram 44,9% no
estado de São Paulo no período de pandemia da covid-19, na
comparação entre março de 2020
com o mesmo mês do ano passado. O total de socorros prestados evoluiu de 6.775 para
9.817. Da mesma forma, foi constatada expansão da quantidade
de feminicídios, que passou no
estado de 13 para 19 casos, alta
de 46,2%. No Rio de Janeiro, a
Justiça do Estado registrou aumento em torno de 50% dos casos de violência doméstica
após o início da quarentena.
(Agencia Brasil)

7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I - SANTANA
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001528-71.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KERIN IZZO, CPF 282.745.078-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
5.658,51 (01/01/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de março de 2020.
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QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020

R.C.N.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.594.570/0001-21
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se
à disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 29 de abril de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)
Ativo

31.12.2019

Não Circulante
Investimentos:
Participação em sociedade investida

566.111

Total do Ativo

566.111

31.12.2018 Patrimônio Líquido
Capital social
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
655.729
Total do Patrimônio Líquido
655.729 Total do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
31.12.2018
(Em milhares de reais)
582.725
(28.062)
31.12.2019 31.12.2018
101.066
655.729 Receitas (Despesas) Operacionais de
655.729
Participações

31.12.2019
582.725
(101.722)
85.108
566.111
566.111

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Prejuízo líquido do exercício
Equivalência patrimonial em investida
Transação de capital com sócios
Adoção do CPC 47 - receita da apropriação imobiliária HM
Adoção do CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
Destinação:
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Prejuízo líquido do exercício
Equivalência patrimonial em investida
Transação de capital com sócios
CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
Destinação:
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2019

(15.959)

Resultado da equivalência patrimonial

(232.749)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Reserva de lucros
Ajustes de
Lucros ou
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
Capital
Transações
Avaliação
Prejuízos
(Em milhares de reais)
Social Legal Estatutária com Sócios Patrimonial Acumulados
Total
582.725 24.540
138.137
112.911
(53.125)
– 805.188
31.12.2019 31.12.2018
–
–
–
–
–
(232.749) (232.749)
–
–
–
–
(31.245)
– (31.245)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(15.959)
(232.749)
–
–
–
38.587
–
358
38.945
–
–
19.282
–
–
–
19.282
–
–
–
–
56.308
–
56.308 Ajuste ao lucro para apuração do
–
–
582.725 24.540
–
–
–
–
–
–
–
–

(80.893)
76.526
–
–
–
–

(151.498)
–
–
–
1
–

–
(28.062)
–
(117.161)
–
43.501

–
–
582.725 24.540

(15.958)
60.568

(1)
–

–
(101.722)

resultado abrangente
232.391
–
– 655.729 Efeito reflexo de investida
(15.959) (15.959)
– (117.161) Resultado Abrangente Total
–
1
–
43.501
15.959
–

–
566.111

(73.660)

25.063

(89.619)

(207.686)

NELSON NÓBREGA DA COSTA

A DIRETORIA

Contador - CRC 1 SP 202165/O-9

R.C.N.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.594.480/0001-30
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se
à disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 29 de abril de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)
Ativo

31.12.2019

Não Circulante
Investimentos:
Participação em sociedade investida

1.130.776

Total do Ativo

1.130.776

31.12.2018 Patrimônio Líquido
Capital social
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
1.309.782
Total do Patrimônio Líquido
1.309.782 Total do Patrimônio Líquido

31.12.2019
1.163.959
(203.184)
170.001
1.130.776
1.130.776

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
31.12.2018
(Em milhares de reais)
1.163.959
(56.052)
31.12.2019 31.12.2018
201.875
1.309.782 Receitas (Despesas) Operacionais de
1.309.782
Participações

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)
Capital
Social
1.163.959
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Prejuízo líquido do exercício
–
Equivalência patrimonial em investida
–
Transação de capital com sócios
–
Adoção do CPC 47 - receita da apropriação imobiliária HM
–
Adoção do CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
–
Destinação:
–
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
1.163.959
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Prejuízo líquido do exercício
–
Equivalência patrimonial em investida
–
Transação de capital com sócios
–
CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
–
Destinação:
–
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
1.163.959
Saldos em 31 de Dezembro de 2019

Legal
49.014
–
–
–
–
–

Reserva de lucros
Transações
Estatutária com Sócios
275.925
225.533
–
–
–
–
–
77.075
38.515
–
–
–

Ajustes de
Avaliação
Patrimonial
(106.113)
–
(62.410)
–
–
112.471

Resultado da equivalência patrimonial
Lucros ou
Prejuízos
Acumulados
–
(464.903)
–
716
–
–

–
49.014
–
–
–
–

(161.579)
152.861
–
–
–
–

(302.608)
–
–
–
3
–

–
(56.052)
–
(234.022)
–
86.890

464.187
–
(31.877)
–
–
–

–
49.014

(31.874)
120.987

(3)
–

–
(203.184)

31.877
–

(31.877)

(464.903)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Total
1.608.318
(464.903)
(62.410)
77.791 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
38.515
112.471 Ajuste ao lucro para apuração

31.12.2019

31.12.2018

(31.877)

(464.903)

do resultado abrangente

–
1.309.782 Efeito reflexo de investida
(31.877)
(234.022) Resultado Abrangente Total
3
86.890
–
1.130.776

(147.132)

50.061

(179.009)

(414.842)

NELSON NÓBREGA DA COSTA

A DIRETORIA

Contador - CRC 1 SP 202165/O-9

R.C.P.O.D.O.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.594.541/0001-60
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se
à disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 29 de abril de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)
31.12.2019

Ativo
Não Circulante
Investimentos:
Participação em sociedade investida

566.111

Total do Ativo

566.111

31.12.2018 Patrimônio Líquido
Capital social
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
655.729
Total do Patrimônio Líquido
655.729 Total do Patrimônio Líquido

31.12.2019
582.725
(101.722)
85.108
566.111
566.111

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Prejuízo líquido do exercício
Equivalência patrimonial em investida
Transação de capital com sócios
Adoção do CPC 47 - receita da apropriação imobiliária HM
Adoção do CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
Destinação:
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Prejuízo líquido do exercício
Equivalência patrimonial em investida
Transação de capital com sócios
CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
Destinação:
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2019

Reserva de lucros
Transações
Estatutária com Sócios
138.137
112.911
–
–
–
–
–
38.587
19.282
–
–
–

Capital
Social
582.725
–
–
–
–
–

Legal
24.540
–
–
–
–
–

–
582.725
–
–
–
–

–
24.540
–
–
–
–

(80.893)
76.526
–
–
–
–

–
582.725

–
24.540

(15.958)
60.568

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
31.12.2018
(Em milhares de reais)
582.725
(28.062)
31.12.2019 31.12.2018
101.066
655.729 Receitas (Despesas) Operacionais
655.729
de Participações
(15.959)

Resultado da equivalência patrimonial

Ajustes de
Avaliação
Patrimonial
(53.125)
–
(31.245)
–
–
56.308

Lucros ou
Prejuízos
Acumulados
–
(232.749)
–
358
–
–

(151.498)
–
–
–
1
–

–
(28.062)
–
(117.161)
–
43.501

232.391
–
(15.959)
–
–
–

(1)
–

–
(101.722)

15.959
–

(232.749)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Total
805.188
(232.749)
(31.245)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
38.945
19.282 Ajuste ao lucro para apuração do
56.308
resultado abrangente
–
655.729 Efeito reflexo de investida
(15.959) Resultado Abrangente Total
(117.161)
1
43.501
A DIRETORIA
–
566.111

31.12.2019

31.12.2018

(15.959)

(232.749)

(73.660)

25.063

(89.619)

(207.686)

NELSON NÓBREGA DA COSTA
Contador - CRC 1 SP 202165/O-9

R.C.P.O.D.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.594.468/0001-26
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se
à disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 29 de abril de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)
Ativo

31.12.2019

Não Circulante
Investimentos:
Participação em sociedade investida

1.130.776

Total do Ativo

1.130.776

31.12.2018 Patrimônio Líquido
Capital social
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
1.309.782
Total do Patrimônio Líquido
1.309.782 Total do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Prejuízo líquido do exercício
Equivalência patrimonial em investida
Transação de capital com sócios
Adoção do CPC 47 - receita da apropriação imobiliária HM
Adoção do CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
Destinação:
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Prejuízo líquido do exercício
Equivalência patrimonial em investida
Transação de capital com sócios
CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
Destinação:
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2019

31.12.2019
1.163.959
(203.184)
170.001
1.130.776
1.130.776

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
31.12.2018
(Em milhares de reais)
1.163.959
(56.052)
31.12.2019 31.12.2018
201.875
1.309.782 Receitas (Despesas) Operacionais de
1.309.782
Participações
Resultado da equivalência patrimonial

(31.877)

(464.903)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Reserva de lucros
Ajustes de
Lucros ou
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
Capital
Transações
Avaliação
Prejuízos
(Em milhares de reais)
Social Legal Estatutária com Sócios Patrimonial Acumulados
Total
1.163.959 49.014
275.925
225.533
(106.113)
– 1.608.318
–
–
–
–
–
(464.903) (464.903)
31.12.2019 31.12.2018
–
–
–
–
(62.410)
– (62.410)
(31.877)
(464.903)
–
–
–
77.075
–
716
77.791 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
–
–
38.515
–
–
–
38.515
Ajuste ao lucro para apuração do resultado
–
–
–
–
112.471
–
112.471
abrangente
–
–
(161.579)
(302.608)
–
464.187
–
(147.132)
50.061
1.163.959 49.014
152.861
–
(56.052)
– 1.309.782 Efeito reflexo de investida
–
–
–
–
–
(31.877) (31.877)
(179.009)
(414.842)
Resultado Abrangente Total
–
–
–
–
(234.022)
– (234.022)
–
–
–
3
–
–
3
–
–
–
–
86.890
–
86.890
NELSON NÓBREGA DA COSTA
A DIRETORIA
–
–
(31.874)
(3)
–
31.877
–
Contador - CRC 1 SP 202165/O-9
1.163.959 49.014
120.987
–
(203.184)
– 1.130.776

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0029353-55.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA
ALVES, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Andreia Marcia Moura Cavalcanti CPF 135.233.268-00, que Felipe
Marques Bertolini ajuizou incidente de desconsideração de personalidade jurídica, da executada Piso M ed EIRELI
CNPJ 18.538.564/0001-48, integrando a sócia Andreia Marcia Moura Cavalcanti CPF 135.233.268-00, no pólo
passivo da presente ação. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, se
manifestem e requeira as provas cabíveis (art. 135 do CPC), sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de janeiro de 2020.
[29,30]

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0011512-23.2013.8.26.0002/01O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 8ª
Vara Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc.FAZ SABER
a(o) JOSÉ PERCIVAL PALESEL, CPF 765.503.118-53, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de
Condominio Residencial Morumbi Sul,foi deferido a intimação por edital do executado,das penhoras havidas sobre:o apto.33,Edifício Diamantina, Bloco 02, à Rua Um, atual Lira Cearese 190, Chácara Nossa Senhora do Bom Conselho, Santo Amaro, matrícula
133.456, 11° CRI/SP; bloqueio judicial pelo Sistema BacenJud no valor de R$570,56. Encontrando-se o executado em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO DAS PENHORAS, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereça impugnação, onde, no qual,
havendo ausência de manifestação, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos da lei e cominações. Será o presente edital, por
extrato, publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2020.
[29,30]

Covid-19:
Teich
defende
ações
diferenciadas
nas várias
regiões do
país
O ministro da Saúde, Nelson Teich, participou na quarta-feira (29) de uma audiência pública virtual no Senado
Federal. Na ocasião, ele foi
perguntado sobre as ações
adotadas pelo governo federal no enfrentamento ao
novo coronavírus, a posição
diante das estratégias de
distanciamento social, o
apoio a estados mais atingidos, o repasse de recursos,
entre outros temas relacionados à pandemia da covid-19.
Teich relatou que, nos
cerca de 10 dias em está à
frente do cargo, o foco tem
sido em melhorar as informações sobre a pandemia.
“Montamos centro de comando de informações, que
nos auxilia para que possamos embasar nossas decisões”, declarou. Com base
nelas, ele argumentou que a
nova gestão passou a trabalhar com o que chamou de
“não linearidade” das ações,
um tratamento diferenciado
para várias regiões e localidades do país.
“A partir de agora, de
posse de informações
atualizadas, percebemos distintos perfis de comportamento da doença por região.
Definimos que nossas ações
devem se pautar por distribuição de recursos não linear. O que definirá o peso é o
socorro a estados e municípios. Funcionaremos com
força nacional de apoio, calibrando as ações”, comentou
Teich.
O titular da pasta foi questionado por senadores para
esclarecer a posição acerca do
distanciamento social diante
das declarações contrárias do
presidente Jair Bolsonaro.
“Existe uma certeza que ouvimos da OMS [Organização
Mundial da Saúde] e dos governos da Europa e dos Estados Unidos que é certeza: que
o distanciamento é a maneira
de impedir a explosão de casos que nosso sistema de saúde não tem condições de
aguentar”, destacou o senador Tasso Jereissati (PSDBCE).
“É necessário que Vossa
Excelência oriente o presidente como necessário de adotar como medida séria. O presidente tem acumulado declarações irresponsáveis. É claro que a ação do presidente
prejudica a saúde pública brasileira na medida em que ataca governadores que estão
tentando manter uma contenção”, acrescentou o senador
Alessandro Vieira (CidadaniaSE).
Nelson Teich defendeu o
presidente, justificando que
ele está preocupado com as
pessoas, e reiterou a posição
da nova gestão de adotar as
medidas de distanciamento
de forma específica para determinadas regiões.
“Isolamento é uma ferramenta. Pode ser bem ou mal
utilizado. Tem que ser definida a diretriz que vai trabalhar
[o] detalhamento que é preciso ser levado em consideração. Simplesmente perguntar se fica em casa ou não é
resposta simplista para um
problema que é heterogêneo.
Quem for positivo vai ficar,
quem for mais velho vai ficar.
Vai depender da curva e dos
casos em cada região”, respondeu o ministro, adiantando critérios da atualização da
diretriz que deve ser anunciada pela pasta em breve.
Novamente perguntado
por senadores, Teich afirmou
que o Ministério da Saúde
“nunca se posicionou para
saída do distanciamento” e
que a definiçã o sobre isso
cabe aos governos e prefeituras. (Agencia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1008517-78.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ªVara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de
Miranda, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) JOSÉ WILSON LIMA, CPF 288.395.128-45, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Lumma Despachantes S/S Ltda,alegando em síntese: pagamento das perdas e danos materiais.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15dias,que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital,apresente resposta.Não sendo contestada a ação,o réu será considerado
revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de outubro de 2019.
[29,30]
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QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020

R.R.R.P.N. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.608.284/0001-78
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se
à disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 29 de abril de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)
31.12.2019

Ativo
Não Circulante
Investimentos:
Participação em sociedade investida

5.575

Total do Ativo

5.575

31.12.2018 Patrimônio Líquido
Capital social
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
6.458
Total do Patrimônio Líquido
6.458 Total do Patrimônio Líquido

31.12.2019
5.741
(1.020)
854
5.575
5.575

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
31.12.2018
(Em milhares de reais)
5.741
(294)
31.12.2019 31.12.2018
1.011
6.458 Receitas (Despesas) Operacionais de
6.458 Participações
Resultado da equivalência patrimonial

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Prejuízo líquido do exercício
Equivalência patrimonial em investida
Transação de capital com sócios
Adoção do CPC 47 - receita da apropriação imobiliária HM
Adoção do CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
Destinação:
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Prejuízo líquido do exercício
Equivalência patrimonial em investida
CPC 42/IAS 29 - economia hiperinflacionária
Destinação:
Absorção do prejuízo do exercício com reserva de lucros
Saldos em 31 de Dezembro de 2019

Reserva de lucros
Transações
Estatutária com Sócios
1.428
1.112
–
–
–
–
–
380
190
–
–
–
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(157)

Câmara
analisa
PEC do
Orçamento
de Guerra

(2.292)

O

Ajustes de
Avaliação
Patrimonial
(541)
–
(308)
–
–
555

Lucros ou
Prejuízos
Acumulados
–
(2.292)
–
4
–
–

Capital
Social
5.741
–
–
–
–
–

Legal
189
–
–
–
–
–

–
5.741
–
–
–

–
189
–
–
–

(796)
822
–
–
–

(1.492)
–
–
–
–

–
(294)
–
(1.154)
428

2.288
–
(157)
–
–

–
5.741

–
189

(157)
665

–
–

–
(1.020)

157
–

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
(Em milhares de reais)
Total
7.929
(2.292)
(308) Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
384
190 Ajuste ao lucro para apuração do
555
resultado abrangente
– Efeito reflexo de investida
6.458
(157) Resultado Abrangente Total
(1.154)
428
–
5.575
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Demonstração do Superávit ou Déficit dos Exercícios Encerrados em
Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de
Província dos Capuchinhos de São Paulo
2019
2018 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
2019
2018
CNPJ n° 60.520.061/0001-01
13.329.721,36
12.492.122,31 Superávit (Déficit) Líquido
(2.577.749,76) (5.051.435,28)
Reconhecida de utilidade pública pelo Decreto Federal nº 86.668 de 30.11.81, Decreto Estadual nº 39.146 de 01.09.94 e o Decreto Municipal n° 34.952 de 09/03/1995. (+) Receita Bruta
Contribuição de Associados
1.001.041,19
982.825,75 Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/Caixa Líquido
Relatório da Diretoria
Receitas Patrimoniais - Aluguéis
12.328.680,17
11.509.296,56 Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:
Senhores Associados: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas às ati- (-) Deduções da Receita Bruta
(12.824,46)
(41.411,32)
vidades da Entidade do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como o parecer dos Auditores Independentes. Colocamo-nos à disposição Provisão Para Perda de - Aluguéis
Depreciação
e
amortização
4.141.769,34
4.205.223,27
(12.824,46)
(41.411,32)
para quaisquer esclarecimentos adicionais que desejarem.
A Diretoria.
(+) Outras Receitas
3.147.078,89
3.466.066,47 Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de
(243.664,81)
(373.260,55)
Outras Receitas
329.282,62
885.144,05 Contribuições a receber
Ativo
2019
2018 Passivo
2019
2018 Doações
2.817.796,27
2.580.922,42 Estoques
Circulante
8.331.036,32
6.199.376,96 Circulante
383.190,03
340.917,92 (=) Receita Líquida
16.463.975,79
15.916.777,46 Outros créditos curto e longo prazo
(169.056,60)
109.047,40
Disponível
6.410.897,30
4.691.959,35 Obrigações Trabalhistas
50.000,00
- (-) Custo do Serviço De Pessoal
(2.562.678,75)
(3.141.767,75) Fornecedores
Caixa
70.082,63
54.605,31 Obrigações Sociais
7.225,74
928,08 Despesa com Pessoal
(2.562.678,75)
(3.141.767,75) Salários e encargos sociais
Banco Conta Movimento
454.573,35
420.372,19 Obrigações Fiscais
55.380,61
(9.332,67)
6.487,24
2.023,88 (-) Custo do Serviço De Assistencia Social
(2.489.006,52)
(1.998.256,15)
Aplicações Financeiras
5.886.241,32
4.216.981,85 Credores Diversos
42.635,44
60.207,30 CECAPAS I - Serviço de Convivência e
Outros débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo
(13.108,50)
(8.897,99)
Créditos
1.920.139,02
1.507.417,61 Provisão de Férias
253.983,13
254.824,46
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/
Fortalecimento de Vínculos para crianças
Alugueis a Receber
1.698.107,22
1.441.617,95 Encargos Provisão de Férias
22.858,48
22.934,20
nas atividades operacionais
1.193.570,28 (1.128.655,82)
e adolescentes de 06 a 14 anos
(1.067.875,25)
(1.067.765,70)
(-) Provisão Para Perda
(84.905,36)
(72.080,90) Patrimônio Social
228.599.160,33
238.521.559,06 CECAPAS II - Serviço de Convivência e
Adiantamento Diversos
47.024,11
119.599,85
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Patrimônio Social
238.521.559,06
243.572.994,34
Outros Créditos
236.772,03
18.280,71
Fortalecimento de Vínculos para crianças
Aquisição de investimentos permanentes
3.504.290,79
Resultado de Exercício
(2.577.749,76)
(5.051.435,28)
Desepesas Antecipadas
23.141,02
e
adolescentes
de
06
a
14
anos
(847.625,54)
(930.490,45)
Aquisição de bens do ativo imobilizado
4.365.725,85
(196.073,79)
Ajuste Avaliação Patrimonial
(7.344.648,97)
Não Circulante
220.651.314,04
232.663.100,02
Mantenedora - Programa de Assessoramento
Ajuste
de
Exercício
Anterior
Caixa
líquido
obtido/(aplicado)
nas/
Depósitos e Bloqueio Judicial
966.614,33
966.614,33
Técnico e Administrativo
(25.000,00)
Total do Passivo
228.982.350,36
238.862.476,98
das atividades investimentos
7.870.016,64
(196.073,79)
Imobilizado
219.684.699,71
231.696.485,69
Mantenedora - Gestão Institucional
(548.505,73)
Investimentos
48.959.509,21
52.463.800,00 mos de atividade da Província dos Capuchinhos de São Paulo e foi devidamente (=) Resultado Operacional Bruto
11.412.290,52
10.776.753,56 Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Imóveis Destinados a Renda
48.959.509,21
52.463.800,00 observado o regime de competência; Nota 08: A Província dos Capuchinhos de
(14.026.349,83) (15.510.853,50) Variação Financeiras
Imobilizado
170.725.190,50
179.232.685,69 São Paulo mantém a Provisão para Devedores Duvidosos, em montante suficiente (-) Despesas Operacionais
(9.483.247,69)
(10.822.986,16) Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit) (7.344.648,97)
Imobilizado / Intangível
204.918.057,15
209.283.783,00 para garantir as perdas prováveis de seus valores a receber, havendo conformidade Despesas Administrativas
Despesas Com Depreciação/Amortização
(4.250.255,13)
(4.263.462,53) Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/
Depreciação / Amortização
(34.192.866,65)
(30.051.097,31) com a NBC T 10.19.2.2;
Despesas Tributárias
(292.847,01)
(424.404,81)
Total do Ativo
228.982.350,36
238.862.476,98 Créditos
das atividades financiamentos
(7.344.648,97)
2019
2018 (+/-) Resultado Financeiro
36.309,55
(317.335,34)
Notas Explicativas Sobre as Demonstrações Contábeis
Aumento
(Diminuição)
Líquido
Alugueis a Receber
1.698.107,22 1.441.617,95 (+/-) Isenções Usufruídas
Encerradas em 31 de Dezembro de 2019
(-) Provisão Para Perda
(84.905,36)
(72.080,90) Renuncia Fiscal Obtida
no
Caixa
e
Caixa
Equivalentes
1.718.937,95
(1.324.729,61)
2.011.101,42
1.905.964,00
I - Contexto Operacional: Nota 01: A Província dos Capuchinhos de São Paulo (PRO1.613.201,86 1.369.537,05
4.691.959,35 6.016.688,96
(2.011.101,42)
(1.905.964,00) Caixa e Caixa Equivalentes em 01 de Janeiro
CASP) é associação civil e religiosa, de caráter beneficente, assistencial filantrópica, edu- Nota 09: Registra-se no Ativo Não Circulante, os Bloqueios e Depósitos Judiciais, ocasiona- Renuncia Fiscal
(=) Superávit/Déficit do Exercício
(2.577.749,76)
(5.051.435,28) Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de Dezembro
6.410.897,30 4.691.959,35
cacional, cultural e de comunicação social, reconhecida como entidade beneficente e de dos por determinações judiciais;
Demonstração das Mutações do patrimônio líquido Findos em 31 de dezembro de
assistência social pelo Conselho Nacional de Assistência Social (C.N.A.S) pelo processo nº Contas
2019
2018
259.351 de 10/12/1974, publicado no D.O.U em 02/12/1981, declarada de Utilidade Públi- Deposito Judicial
Patrimônio
Ajustes
Ajuste
Resultado
Patrimônio
358.262,15
358.262,15 Contas
ca Estadual em São Paulo pelo Decreto nº 39.146, de 01/09/1994, declarada de Utilidade Bloqueio Judicial - IPTU
Social
Patrimoniais
Exerc. Anterior
Exercício
Líquido
608.352,18
608.352,18 Especificações
Pública Municipal pelo Decreto nº 34.952, de 09/03/1995, no município de São Paulo. Foi Saldos
966.614,33 966.614,33 Saldo em 31 de dezembro de 2017
247.852.703,09
1.521.437,77
(5.801.146,52)
243.572.994,34
protocolado no dia 21/12/2009 junto ao antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Nota 10: O Ativo Imobilizado Permanente está registrado pelo custo de aquisição, acresci(4.279.708,75)
(1.521.437,77)
5.801.146,52
Combate à Fome, hoje Ministério da Cidadania (MC), a renovação do Certificado de Enti- do das adições e deduzidas as baixas ocorridas até o encerramento do Balanço, avaliação Transferido P/ Patrimônio
dade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), protocolado sob nº 71010.005170/2009- patrimonial de bens imóveis e as respectivas depreciações foram efetuadas em observân- Ajustes Avaliação Patrimonial
56 que foi deferido através da Portaria SNAS sob nº 95/2014, publicada em 31/07/2014 cia as taxas lineares aplicáveis a cada tipo de bem, exceto os bens considerados como obra Variação Patrimonial
com validade até 31/12/2014. Efetuado novo pedido de renovação em 18/12/2014, pro- de arte ou antiguidades (alfaias, objetos de culto e livros);
Ajuste de Exercício Anterior
tocolo nº 71.000.139102/2014-76 junto ao Ministério da Cidadania (Secretaria Especial do
Superávit ou Déficit do Exercício de 2018
(5.051.435,28)
(5.051.435,28)
Mutação no Ativo Investimentos
Desenvolvimento Social) que se encontra sob judice. Em 21/12/2017, em cumprimento a Rubricas
Saldo
em
31
de
dezembro
de
2018
243.572.994,34
(5.051.435,28)
238.521.559,06
Saldo 2018
Aquisições
Baixas
Saldo 2019
legislação vigente, apresentamos novo processo de renovação registrado sobre protocolo Valores
(5.051.435,28)
5.051.435,28
52.463.800,00
7.773.731,03
(11.278.021,82) 48.959.509,21 Transferido P/ Patrimônio
n° 71000.082442/2017-61 que se encontra aguardando análise. a) Áreas de Atuação: ConMutação no Ativo Imobilizado
Ajustes Avaliação Patrimonial
(7.344.648,97)
(7.344.648,97)
forme o Estatuto Social, em consonância com a Lei 8.742/93, a Província dos Capuchinhos
Imobilizado
Depreciação
Saldo Final Variação Patrimonial
EF4ÍP1BVMPUFNQPSöOBMJEBEFt%FEJDBSTFËTPCSBTEFQSPNPÎÍPIVNBOB CFOFöDFO- Rubricas
209.283.783,00 (30.051.097,31) 179.232.685,69 Ajuste de Exercício Anterior
te, filantrópica e de assistência social; realizar e financiar atividades de desenvolvimento Saldo Dezembro de 2018
311.163,52
311.163,52 Superávit ou Déficit do Exercício de 2019
comunitário e social, de convivência familiar, de proteção social, de vigilância social e de Aquisições
(2.577.749,76)
(2.577.749,76)
(4.676.889,37)
(4.676.889,37)
intersetoriedade; fornecer ao povo, em especial às crianças e adolescentes em risco social, Baixas
238.521.559,06
(7.344.648,97)
(2.577.749,76)
228.599.160,33
(4.141.769,34) (4.141.769,34) Saldo em 31 de dezembro de 2019
à pessoa em situação de rua e moradores de rua, e, aos idosos desprovidos das necessida- Depreciação
Saldo
Dezembro
de
2019
204.918.057,15
(34.192.866,65)
170.725.190,50
Valor Anual
des básicas, assistência médica e dentária, hospitalar, medicamental, alimentar e jurídica;
Serviços de Proteção Social Básica
Descrição
Unidade/Cidade
N° Atendidos
Aplicado R$
dar Assistência cultural, educacional e religiosa, através de escolas e congêneres, poden- Nota 11: Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Província
do ainda, para tal, utilizar-se da imprensa, rádio, televisão e outros meios de comunicação; dos Capuchinhos de São Paulo efetua contratação de seguro, considerada suficiente
Este serviço busca ofertar o atendimento com qualidade possibilitando um espapromover a formação e qualificação de seus membros para que possam evangelizar e para cobertura de eventuais sinistros; Nota 12: Nos Credores Diversos estão registraço que dialogue e faça a reflexão com as necessidades existentes dentro do terriCentro
educar o povo através de suas atividades assistenciais, culturais e educacionais, custe- dos os fornecedores que estão apropriados de acordo com suas competências; Nota
tório e tem por foco a constituição de um espaço de convivência, formação para a Capuchinho de Ação
158 crianças e
Serviço de Convivência e Fortaleci- participação
ando-lhes formação cultural e técnica em seus estabelecimentos mantidos ou fora deles, 13: Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância à folha de pae
cidadania,
desenvolvimento
do
protagonismo
e
da
autonomia
das
socioeducativa
adolescentes
mento de Vínculos para crianças e crianças e adolescentes, favorecendo uma ação integral de educação, fomentan1.067.875,25
OPQBÓTPVOPFYUFSJPSt"UVBOB"TTJTUÐODJB4PDJBMEFGPSNBDPOUJOVBEB QFSNBOFOUFF gamento e registrados contabilmente de acordo com a sua competência. A Provisão
CECAPAS I adolescentes de 06 a 14 anos
planejada no campo de atendimento, assessoramento e da defesa e garantia de direitos; de Férias está registrada de acordo com férias de cada funcionário, sendo calculado
do o contato com diversos aspectos socioculturais. Esse serviço é desenvolvido
Sapopemba/
em todas estas atividades tem como particular missão eclesial, a evangelização e a presta- com base no salário da época e mais 1/3, e também com o provisionamento dos
através dos Projetos: Artes, Reflexão e Expressão, Comunicação e Mídias, Esportes,
São Paulo/SP
ção de assistência social, sem discriminação de raça, sexo, nacionalidade, de idade, credo encargos; Nota 14: As demais obrigações estão registradas de acordo com as docuParticipAção, Encontro de Famílias e Atendimento Social às Famílias.
121 famílias
religioso e político, ou condição social, observadas as disposições legais; presta serviços mentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência;
Este serviço busca ofertar o atendimento com qualidade possibilitando um esgratuitos permanentes e sem qualquer discriminação de seus assistidos; o atendimento às Nota 15: O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende:
paço que dialogue e faça a reflexão com as necessidades existentes dentro do
Centro
suas finalidades institucionais se dá mediante serviços, programas e projetos de assistên- Patrimônio Social, acrescido dos superávits, déficit, ajustes de exercícios anteriores e
90 crianças e
Serviço de Convivência e Fortaleci- território e tem por foco a constituição de um espaço de convivência, formação Capuchinho
de Ação
cia social, de cultura, de educação, de saúde, de promoção humana, de cidadania e outros ajuste de avaliação patrimonial que teve registro no valor de R$ (7.344.648,97), refeadolescentes
847.625,54
mento de Vínculos para crianças e para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da auto- Socioeducativa
CEdefinidos em seu Estatuto Social e pela Diretoria. · Toda ação administrativa na consecu- rente a contrapartida na mutação ocorrida no Ativo Investimento, sendo observados
adolescentes de 06 a 14 anos
nomia das crianças e adolescentes, favorecendo uma ação integral de educação, CAPAS II - Sumaré/SP
ção de seus objetivos institucionais se caracteriza como promoção beneficente e filan- os Princípios Contábeis adotados no Brasil e Norma Brasileira Contábil - NBC - T 10.19.
fomentando o contato com diversos aspectos socioculturais, Encontro de Famílias
trópica ao atendimento de suas finalidades institucionais, inclusive seus investimentos Nota 16: As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recee Atendimento Social às Famílias.
56 famílias
patrimoniais, suas despesas, suas receitas, seus ingressos, seus desembolsos e suas gra- bimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas,
Sub Total - Assistência Social 1.915.500,79
tuidades. II - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Nota 02: As demonstrações excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis. As despesas
Contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as b) Programa de Assessoramento - de acordo com a Resolução 27 de setembro de 2011, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS):
Valor Anual
e atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.409/12, que exigências legais-fiscais; Nota 17: A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou
Descrição
Unidade/Cidade
N° Atendidos
os
Aplicado
Aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e Revogar as Resoluções CFC n. pessoas jurídica. No ano de 2019 a entidade recebeu doações de pessoas físicas no
837/99, 838/99, 852/99, 877/00, 926/01 e 966/03, publicadas no D.O.U., Seção I, de 2/3/99, valor de R$ 2.096.263,06 e de pessoas jurídicas no valor de R$ 721.533,21, totalizando
As Entidades Sem Fins Lucrativos vêm desempenhando funções cada vez mais
01 associação
25/8/99, 20/4/00, 3/1/02 e 4/6/03, respectivamente, CFC n° 1.152/2009 que aprovou a NBC R$ 2.817.796,27que foram registrados em Receita; Nota 18: Os recursos da entidade
amplas e relevantes na sociedade moderna, realizando atividades de caráter
sem fins
T 19.18 - Adoção Inicial da Lei n°11.638/2007 e da Medida Provisória n°449/2008 que alte- foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto
beneficente, filantrópico, cultural, educacional, científico, artístico, literário, recrelucrativos com
rou artigos da Lei 6.404/76 e especialmente a Resolução CRC n.º 877/2000, que aprovou Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais, não distri- Programa de Assessoramento Técnico ativo, esportivo, de proteção ao meio ambiente, além de outros serviços, objeti- Mantenedora/Guaru25.000,00
atendimento a
e Administrativo
lhos/SP
a NBC T 10.19 - Entidades Sem Fins Lucrativos, Resolução CFC Nº 686/90 e alterações, que buindo resultado, dividendos, bonificações, sob nenhuma forma; Nota 19: A entidade
vando sempre a consecução de fins sociais. No Brasil, inúmeras são as associações
125 crianças e
aprovou a NBCT 3 - Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações utiliza-se do Passivo e do grupo de Despesas para o registrar as Isenções da Cota Paprivadas sem fins lucrativos, que apresentam dificuldades financeiras para o cumadolescentes e
Contábeis, Resolução CFC Nº 758/93, que aprovou a NBC T 8 - Das Demonstrações Contá- tronal do INSS, COFINS e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido usufruído; Nota
primento da sua missão institucional.
98 famílias
beis Consolidadas e Resolução Nº 66, de 16 de abril de 2003 do Ministério da Assistência 20: Em atendimento aos seus objetivos estatutários, e em aderência aos preceitos
Sub Total - Assistência Social
25.000,00
e Promoção Social - Conselho Nacional de Assistência Social e demais disposições adota- estabelecidos na Leis 12.101/09, 12.868/2013 e pelo Decreto 8.242/2014, em vigência,
c) Gestão Institucional - Na PROCASP a política de gestão institucional, no que se refere a Política de Assistência Social, tem por objetivo definir as diretrizes institucionais que orientam
das por entidades sem fins lucrativos. III - Resumo das Práticas Contábeis: Nota 03: A
prática contábil adotada é pelo regime de competência; Nota 04: Na disponibilidade de a PROCASP aplicou uma parcela substancial dos seus recursos em serviços, progra- o planejamento, a coordenação, a execução e ao monitoramento e avaliação do trabalho executado pelas Unidades Mantidas que desenvolvem os serviços, programas e projetos. Esta
caixa e equivalentes de caixa representam moeda em caixa e depósitos bancários, bem mas e projetos de assistência social. A PROCASP está em consonância com o Decreto gestão é composta pelo setor contábil, comunicação e toda infraestrutura necessária para o desenvolvimento e manutenção do administrativo da mantenedora. A entidade utiliza-se do
6.308/2.007,
Sistema
Único
de
Assistência
Social
(SUAS),
com
a
Resolução
109/2009
e
Grupo de Receitas e Despesas, para o registro e controle das Gratuidades Concedidas e no ano de 2019, através de seus Projetos de Assistência Social, constante de seu Estatuto Social,
como os recursos que possuem característica de liquidez de caixa e de disponibilidade
imediata; Nota 05: Na disponibilidade de Bancos Conta Movimento, estão demonstrados a Resolução 27/2011 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Desenvolve totalizam um montante de R$ 2.489.006,52 ( dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, seis reais e cinquenta e dois centavos).
Nota 21: Em atendimento a Lei nº 12.101/2009 no ano de 2019 a entidade usufruiu das
de acordo com as conciliações Bancárias, em conformidade com os registros contábeis, suas atividades dentro da Proteção Social Básica e do Assessoramento e da Defesa e
Recursos
Unidade
Serviço/Programa/Projeto
seguintes isenções:
evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de Garantia de Direitos sendo caracterizada como entidade de atendimento. A PROCASP,
Aplicados R$
Isenções Usufruídas
2019
2018
operações; Nota 06: Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas no desenvolvimento de seus serviços, programas e projetos sociais, ressalta que não
Despesas Cota Patronal INSS
975.346,49
953.072,44
pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a existe nenhuma cobrança dos usuários da Política Nacional de Assistência Social, em CECAPAS I Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
1.067.875,25
conformidade com seu Estatuto Social no art. 2º, parágrafo 3º. A Província dos Capupara crianças e adolescentes de 06 a 14 anos
Despesas COFINS
528.446,39
486.169,17
data do balanço, com base no regime de competência;
Despesa Contribuição Social
507.308,54
466.722,39
Disponível
2019
2018 chinhos de São Paulo está devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
847.625,54
Total
2.011.101,42 1.905.964,00
Caixa
70.082,63
54.605,31 Social (COMAS) de São Paulo sob n° 626/2012, sendo este deferido através a Resolução CECAPAS II para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos
Nota 22: A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método indireto em conBanco Conta Movimento
454.573,35
420.372,19 nº 691 de 09/05/2013, por prazo indeterminado. Tem inscrição de serviço no ConsePrograma
de
Assessoramento
Técnico
e
Administrativo
25.000,00
formidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC Nº. 1.125/08 que
Aplicações Financeiras
5.886.241,32 4.216.981,85 lho Municipal de Assistência Social de Sumaré sob n° E/02/2018 desde 24/05/2018, Mantenedora
Gestão Institucional
548.505,73
aprovou a NBC T 3.8 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a
6.410.897,30 4.691.959,35 por prazo indeterminado. A PROCASP atua na Proteção Social Básica, com recursos
Total 2.489.006,52
Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18.
Nota 07: Os Alugueis a Receber referem-se a direitos a receber em todos os ra- próprios, desenvolvendo: a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos:
Arcanjo de Sousa Soares
Raghiante & Ferreira Ass. Cont. Sociedade Simples
Tarciso Raghiante
Joana Maria Ferreira
Presidente - CPF 314.021.968-73
Escritório Contábil - CRC-SP 2SP022391/O-9
1SP124266/O-5
1SP207932/O-4
Parecer do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais da Província dos Capuchinhos de São Paulo: O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais, depois de ter analisado e aprovado o Balanço Patrimonial e as demonstrações financeiras relativas às atividades da Província dos Capuchinhos de São Paulo, do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019, apresentou em Assembleia ordinária realizada aos 23 de abril de 2020, cumprindo as disposições legais e estatutárias. Ismael Martignago - Presidente-CAEF; Jean Carlos de Andrade - Secretário-CAEF.
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
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
À DD. Diretoria da Provincia dos Capuchinhos de São Paulo - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Provincia dos Capuchinhos de São Paulo, que compreendem 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
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 naquela data, bem razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em BVEJUPSJB FYFSDFNPTKVMHBNFOUPQSPöTTJPOBMFNBOUFNPTDFUJDJTNPQSPöTTJPOBMBPMPOHPEBBVEJUPSJB"MÏNEJTTPt*EFOUJöDBNPTFBWBMJBNPTPTSJTDPTEFEJTUPSÎÍPSFMFWBOUFOBTEFNPOTUSBÎÜFT
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Provincia dos Capuchinhos de São Paulo em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 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
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 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
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos PTDPOUSPMFTJOUFSOPT DPOMVJP GBMTJöDBÎÍP PNJTTÍPPVSFQSFTFOUBÎÜFTGBMTBTJOUFODJPOBJTt0CUFNPTFOUFOEJNFOUPEPTDPOUSPMFTJOUFSOPTSFMFWBOUFTQBSBBBVEJUPSJBQBSBQMBOFKBSNPTQSPDFEJNFOUPT
independentes em relação à Provincia dos Capuchinhos de São Paulo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Provincia dos Capuchinhos de São Paulo. t"WBMJBNPTBBEFemitidas 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 RVBÎÍPEBTQPMÓUJDBTDPOUÈCFJTVUJMJ[BEBTFBSB[PBCJMJEBEFEBTFTUJNBUJWBTDPOUÈCFJTFSFTQFDUJWBTEJWVMHBÎÜFTGFJUBTQFMBBENJOJTUSBÎÍPt$PODMVÓNPTTPCSFBBEFRVBÎÍPEPVTP QFMBBENJOJTUSBÎÍP 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada 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
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de em relação à capacidade de continuidade operacional da Provincia dos Capuchinhos de São Paulo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
demonstrações contábeis livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
da capacidade de a Provincia dos Capuchinhos de São Paulo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Provincia dos Capuchinhos de São Paulo a não mais se manter em continuidade
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Provincia dos Capuchinhos de São Paulo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma PQFSBDJPOBMt"WBMJBNPTBBQSFTFOUBÎÍPHFSBM BFTUSVUVSBFPDPOUFÞEPEBTEFNPOTUSBÎÜFTDPOUÈCFJT JODMVTJWFBTEJWVMHBÎÜFTFTFBTEFNPOTUSBÎÜFTDPOUÈCFJTSFQSFTFOUBNBTDPSSFTQPOEFOUFT
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Provincia dos Capuchinhos de São Paulo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 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
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de- planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
monstrações 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 Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2020. ANEND - Auditores Independentes - Ato Declaratório CVM n.º 9210 - CRC-RJ n.º 003550/O; Hildo Jardim Alegria - Diretor - Contador - CRC/RJ-041841/S-RJ.

Kolplast CI S.A.
CNPJ nº 59.231.530/0001-93
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais
Demonstrações dos fluxos de caixa
2019 2018
Ativo
Nota explicativa 2019 2018 Passivo e patrimônio líquido
Nota explicativa 2019 2018 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2.477 1.485
18.656 16.519 Circulante
16.373 16.042 Lucro líquido do exercício
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
2.2 1.729
174 Fornecedores
2.7 3.139 6.101 Ajustes para conciliar o resultado do exercício
Contas a receber
2.3 8.351 6.835 Empréstimos e financiamentos
2.8 5.451 3.400 pelas atividades operacionais:
736
2.742
Estoques
2.4 6.909 7.315 Tributos a recolher
738 177 Depreciações e amortizações
127
–
Tributos a recuperar
585 1.565 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
2.9 1.724 1.472 Resultado na venda de imobilizado
186
–
Despesas pagas antecipadamente
142
161 Dividendos a pagar
–
– Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa
(996)
–
5.321 4.892 Juros provisionados e não realizado
Adiantamento a fornecedores
379
430 Outras contas a pagar
560
39 Não circulante
19.049 24.373 Variação de ativos e passivos operacionais
Outros créditos
(1.702) (1.060)
Não circulante
32.418 38.727 Empréstimos e financiamentos
2.8 9.005 10.090 Contas a receber de clientes
(471)
80
Tributos a recuperar
–
243 Outras contas a pagar
10.044 14.283 Outros créditos
1.223 (168)
15.652 14.831 Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
–
– Patrimônio líquido
406 (3.463)
Investimentos
– 4.804 Capital social
2.10 11.582 11.582 Estoques
19
(98)
Imobilizado
2.5 15.049 14.562 Reserva de capital
1.097 1.097 Despesas antecipadas
(2.962) 4.853
2.973 2.152 Fornecedores
Ágio
2.6 17.370 19.118 Reserva legal
2.229
(18)
51.074 55.246 Total do passivo e do patrimônio líquido
51.074 55.246 Impostos e contribuições
Total do ativo
Obrigações trabalhistas
252
394
Demonstrações do resultado
2019 2018
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Outras obrigações
(3.810) 18.742
Receita operacional líquida
53.889 34.999
Reservas
Lucros/
Créditos tributários
–
9
(–) Custo dos produtos vendidos
(29.590) (19.549)
Re- de lucros (prejuízos)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.668) (581)
(=) Lucro bruto
24.299 15.450
serva Re- Reser- acumulados
Caixa
gerado
nas
atividades
operacionais
(1.948)
20.911
(+/–) Despesas/receitas operacionais
(16.697) (12.192)
Capital de Ca- serva va de
(reapreGerais e administrativas
(16.852) (12.419)
social pital legal lucros
sentado) Total Fluxo de caixa das atividades de investimento
(1.353) (1.715)
Outras receitas/(despesas) operacionais
155
228 Saldos em 31/12/2017 11.582 1.097 274 1.804
– 14.756 Aquisição de imobilizado
(255) (2.000)
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro 7.602 3.258 Lucro do exercício
–
–
–
–
1.485 1.485 Aquisição de intangível
4.804 (4.804)
Receitas/(despesas) financeiras
(3.725) (1.097) Reserva legal
–
– 74
–
(74)
– Investimentos
– (19.118)
(3)
(74) Dividendos distribuídos
Receitas/(despesas) de variação cambial
–
–
–
–
(1.411) (1.411) Ágio aquisição
3.196 (27.637)
(=) Resultado financeiro líquido
(3.728) (1.171) Saldos em 31/12/2018 11.582 1.097 348 1.804
– 14.831 Caixa consumido nas atividades de investimentos
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
financiamento
(=) Lucro antes dos tributos sobre o lucro
3.874 2.087 Lucro do exercício
–
–
–
–
2.477 2.477
–
5.889
(1.397) (602) Reserva wlegal
(–) Imposto de renda e contribuição social
–
124
–
(124)
– Captações de empréstimos
(3.114) 8.040
(=) Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
2.477 1.485 Dividendos pagos
–
–
–
–
(1.640) (1.640) Pagamento do saldo principal de empréstimos
(813)
–
Retenção de lucro
–
–
– 698
(698)
– Pagamento do saldo de juros de empréstimos
Notas explicativas das demonstrações contábeis
(1.640) (1.411)
–
–
–
–
(15) (15) Dividendos pagos
1. Contexto Operacional: A Kolplast CI S.A. (“Kolplast” ou “Companhia”) é Incorporação Adlin
(15)
–
– 15.652 Incorporação Adlin
uma sociedade anônima de capital fechado que produz e distribui material Saldos em 31/12/2019 11.582 1.097 472 2.502
de consumo e diagnóstico para a área da saúde e equipamentos eletromé- nos não são depreciados. Os ganhos e perdas na alienação de um item do Caixa gerado (consumido) nas atividades
307 6.630
dicos de pequeno porte. 2. Resumo das principais práticas contábeis: imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da de financiamentos
(96)
2.1. Base de preparação: Declaração de conformidade (com relação às alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.555
No
início
do
exercício
174
270
normas IFRS e às normas do CPC): As demonstrações contábeis foram dentro de outras receitas no resultado. A depreciação de outros ativos é
1.729
174
preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis calculada usando as taxas fiscais. 2.6. Ágio: O ágio apurado na aquisição No final do exercício
(96)
adotadas no Brasil, seguindo a Resolução do Conselho Federal de Contabi- de empresas, classificado como investimentos tem como fundamento: Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.555
lidade nº 1.255/09, que aprovou a NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para (i) expectativa de rentabilidade futura, (ii) valor de mercado de seus ativos tos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia
Pequenas e Médias Empresas (“NBC TG 1000 (R1)”). 2.2. Caixa e equiva- imobilizados que está sendo amortizado mediante sua realização, através tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo
lentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósi- de depreciação ou baixas dos correspondentes bens. 2.7. Fornecedores e menos, 12 meses após a data do balanço. 2.9. Be
tos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com outras contas a pagar: As contas a pagar aos fornecedores e as outras
vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante de mu- contas a pagar são reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
dança de valor. 2.3. Contas a receber de clientes: As contas a receber de mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de
clientes são registradas pelo valor faturado, seguindo o regime de compe- juros. 2.8. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiatência. 2.4. Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor mentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos
líquido de realização, dos dois, o menor. O custo é determinado usando-se incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo
A Diretoria
o método da Média Ponderada Móvel. As importações em andamento são amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos cusDanilo Antonio Pereira - Contador CRC 1SP-295483/O-0
demonstradas ao custo acumulado de cada importação. 2.5. Imobilizado: O tos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do
imobilizado é mensurado pelo seu custo, menos depreciação acumulada e resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, As demonstrações contábeis, acompanhadas do Relatório dos Auditores
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. Os terre- utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financiamen- Independentes estão arquivadas na sede da Companhia.
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Ticketseg Corretora de Seguros S/A

CNPJ nº 03.063.174/0001-91
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2019 2018
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
2019 2018
2019 2018 Receita Operacional Líquida
1.204 1.125 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Ativo
2019 2018 Passivo e Patrimônio Líquido
1.082 1.181
502 369 Lucro Operacional Bruto
1.204 1.125 Lucro líquido do exercício
4.344 4.286 Circulante
Circulante
28
5 Receitas (Despesas) Operacionais: Com pessoal
(17) (140) Reconciliação do lucro líquido do exercício com o caixa
Caixa e equivalentes de caixa
4.253 4.267 Obrigações tributárias
líquido
gerado
pelas
atividades
operacionais:
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
a
recolher
46
44
Assessoria
e
representação
(136)
(136)
Contas a receber
2
–
– (267)
270 295 Outras despesas gerais e administrativas
(30) (17) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
89 19 Dividendos obrigatórios
Impostos a recuperar
1.082 914
Outras contas a pagar
158 25 Outras despesas/receitas operacionais, líquidas
12 276
4.344 4.286 Patrimônio Líquido
Total do Ativo
–
3.842 3.917 Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro
1.033 1.108 (Aumento) redução nos ativos: Contas a receber de clientes (2)
Demonstrações das
Reserva
(70) 98
Capital Social
2.526 2.526 Resultado Financeiro: Receitas financeiras
269 294 Impostos a recuperar
Mutações do
Reser- de Lucros Lucros
23
2
Reservas de Lucros
1.316 1.391 Despesas financeiras
(1) (3) Obrigações tributárias
Patrimônio Líquido Capital va de
Outras acumu184
5
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
4.344 4.286 Lucro Antes do IR e da CS
1.301 1.399 IR e CS a recolher
social capital Legal reservas lados Total
132 25
IR e CS: Correntes
(219) (219) Outras contas a pagar
arrendamentos devem ser apresentados nos balanços patrimoniais através Lucro Líquido do Exercício
Saldos em 31 de
1.349 1.044
1.082 1.180 Caixa gerado pelas atividades operacionais
Dezembro de 2017
2.526 – 505 824
– 3.855 do reconhecimento de um ativo de direito de uso e um passivo de arrenda- Lucro Líquido do Exercício por Lote de Mil Ações
(182)
–
IR e CS pagos
Lucro líquido do exercício
– – –
– 1.181 1.181 mento correspondente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento do Capital Social - R$
1.167 1.044
4,28 4,67 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Dividendos distribuídos
– – –
– (824) (824) devido durante o prazo razoavelmente certo do arrendamento. Sua adoção
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos mínimos obrigatórios – – –
– (295) (295) se deu a partir de 01/01/2019, porém não houve impactos para as demons- que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. f) Contas a rece- Pagamento de dividendos
(1.181)
(1.099)
Constituição de reservas
– – –
62 (62) – trações financeiras da Companhia. • Interpretação técnica ICPC 22 - Incerte- ber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas e mantidas Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (1.181) (1.099)
no
balanço
patrimonial
pelo
valor
nominal
dos
títulos
representativos
desses
za sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro: Esta Interpretação esclarece
Saldos em 31 de
(14) (55)
g) Ajuste a valor presente: Os ativos e passivos monetários de longo Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa
Dezembro de 2018
2.526 – 505 886
– 3.917 como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no CPC 32 créditos.
4.253 4.267
prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em rela- Saldo final
Lucro líquido do exercício
– – –
– 1.082 1.082 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Nessa ção às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados ao Saldo inicial
4.267 4.322
Dividendos distribuídos
– – – (886)
– (886) circunstância, a entidade deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente seu valor presente, quando aplicável. A Administração da Companhia con- Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa
(14) (55)
Dividendos mínimos obrigatórios – – –
– (270) (270) ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base no cluiu que não existem efeitos a serem registrados nas demonstrações finan- do: a) Capital social: O capital social da Companhia, inteiramente subscrito e
lucro
tributável
(prejuízo
fiscal),
bases
fiscais,
prejuízos
fiscais
não
utilizados,
Constituição de reservas
– – – 812 (812) –
créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando ceiras decorrentes de ajustes a valor presente de ativos e passivos monetá- integralizado em 31/12/2019 é de R$2.526 (R$2.526 em 2018), dividido em
Saldos em 31 de
rios. h) IR e CS: A provisão para IR foi constituída à alíquota de 25% e para 252.600 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. A composição do
Dezembro de 2019
2.526 – 505 812
– 3.843 esta Interpretação. Sua adoção se deu a partir de 01/01/2019, porém não a CS à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. i) Dividendos obrigatórios: capital social em 31/12/2019 compreende:
houve impactos para as demonstrações financeiras da Companhia. 3. As
Quantidade de Participação
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Principais Práticas Contábeis Adotadas Foram as Seguintes: a) Resul- A proposta de distribuição de dividendos que estiver dentro da parcela equiAções
%
1. Contexto Operacional: A Ticketseg Corretora de Seguros S.A. (“Compa- tado das operações: Apurado em conformidade com o regime contábil de valente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo na rubri- Acionistas
251.514
99,57%
nhia”) tem por objeto social principal a corretagem de seguros dos ramos competência dos exercícios. b) Reconhecimento das receitas: As receitas ca “Dividendos obrigatórios” por ser considerada como uma obrigação esta- Edenred Brasil Participações S.A.
1.086
0,43%
elementares, vida, saúde, capitalização e previdência privada; a prestação são reconhecidas no momento da efetiva prestação de serviços. c) Moeda tutária da Companhia. 4. Principais Fontes de Julgamento e Estimativas: Edenred S.A.
252.600
100%
de serviços de administração, assessoria especializada e de consultoria para funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financei- Na aplicação das práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 2, a Ad- Total
os ramos elementares, vida, saúde, capitalização e previdência privada. ras são mensurados usando o real (R$), que foi designado como moeda fun- ministração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos va- b) Reserva legal: Constituída anualmente com destinação de 5% do lucro
2. Base de Elaboração das Demonstrações Financeiras 2.1. Declaração cional, por ser a moeda do ambiente econômico no qual a Companhia atua, lores contábeis dos ativos e passivos que não são facilmente obtidos de ou- líquido do exercício e não podendo exceder 20% do capital social, conforme
de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão e também a moeda de apresentação das demonstrações financeiras. d) Ins- tras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na previsto em legislação vigente. A reserva legal tem por fim assegurar a
sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, in- trumentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são inicialmente experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resul- integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar
cluindo as alterações promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, e mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis tados efetivos podem diferir dessas estimativas. As estimativas e premissas prejuízo ou aumentar capital social. c) Dividendos mínimos obrigatórios:
também os Pronunciamentos técnicos, as interpretações e orientações téc- à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros são acrescidos ou subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revi- A política e distribuição determina que os acionistas terão direito a
nicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 2.2. Base deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, sões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no exercício em que receber, em cada exercício social, dividendos obrigatórios de 25% sobre o
de elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações finan- após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuí- as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas esse exercício, ou lucro líquido, apurado na forma da Lei. 8. Aprovação para Emissão das
ceiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto, quando aplicá- veis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo são reconhe- também em exercícios posteriores se a revisão afetar tanto o exercício pre- Demonstrações Financeiras: As presentes demonstrações financeiras
vel, por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valo- cidos imediatamente no resultado. A Companhia classifica seus instrumentos sente como exercícios futuros. 5. Caixa e Equivalentes de Caixa: Estão re- foram aprovadas pela Administração da Companhia em 27/04/2020.
res justos. O custo histórico geralmente baseia-se no valor justo das contra- financeiros, em função da finalidade para a qual os ativos financeiros foram presentadas por investimentos temporários e registradas ao custo, acrescido 9. Eventos Subsequentes: Devido à incertezas derivadas dos efeitos do
prestações pagas em troca de ativos. 2.3. Novos pronunciamentos e altera- adquiridos e é determinada no reconhecimento inicial, seguindo as classifi- dos rendimentos auferidos até a data-base da demonstração financeira, não “Novo Corona Vírus” (COVID-19), e Administração entende que não tem
ções de pronunciamentos: a) Pronunciamentos aplicáveis para o exercício cações estipuladas pelo CPC 48: (i) Custo amortizado; (ii) Valor justo por superando seus valores de mercado, são resgatáveis a qualquer tempo e impactos financeiros nas Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro
findo em 31/12/2019: • CPC 06 (R2) - Arrendamentos: O CPC 06 (R2) - Ar- meio de outros resultados abrangentes (PL); e (iii) Valor justo por meio do estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. Em 31/12/2019, de 2019.
Diretoria
rendamentos, que substitui o CPC 06 (R1) e as respectivas interpretações a resultado. e) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de cai- as aplicações financeiras estão representadas por CDBs remunerados a mépartir de 01/01/2019, estabelece os princípios para o reconhecimento de ar- xa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras, prontamente con- dia de 97,5% de variação do CDI com liquidez diária. 6. Receita Operacional
Alaor Barra Aguirre - Diretor Executivo
rendamentos e introduz grandes mudanças na contabilização de arrenda- versíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitas a um insignificante Líquida: A receita operacional bruta gerada no exercício findo em
João Carlos Rodrigues - Diretor Técnico
mentos por arrendatários, pois elimina a distinção entre arrendamentos ope- risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são registradas pelo 31/12/2019 é de R$1.320 (R$1.232 em 2018) e os impostos incidentes sobre
Contador
racionais e financeiros. De acordo com a norma CPC 06 (R2), todos os valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos no fim de cada exercício, os serviços prestados são de R$116 (R$107 em 2018). 7. Patrimônio LíquiLeandro Rocha Rovarotto - CRC SP nº 258907/O-4
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QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020
Pacer Logística S.A.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR
CNPJ. 67.139.907/0001-07
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2019
DEMONST. SUPERÁVIT/(DÉFICIT)
R$
R$ RECEITAS
R$ PASSIVO
13.051.628
3.231.803 ÁREA EDUCAÇÃO
5.018.314 CIRCULANTE
439.500
3.231.803
-Verbas Municipais - São Paulo
439.500
2.095.485 CURTO PRAZO
Obrigações Gerais
91.526 ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL
9.768.093
3.207
Obrigações Sociais
124.456
-Verbas Municipais - São Paulo
7.441.367
215.457
Obrigações Trabalhistas
381.819
-Verbas Municipais - Guarulhos
0
54.298
Obrigações Tributárias
15.560
-Contribuição Associados Recanto
8.160
1.056.851
Fornecedores Gerais
384.139
-Doacões Voluntárias
5.062
765.672
Provisões
665.152
-Parcerias com Soc.Cívil
1.923.025
2.922.829
Bens de Cessão de Uso - PMSP
1.499.535
-Outras Receitas
390.479
127.400
Outras Obrigações
69.615 ÁREA ADMINISTRAÇÃO
2.844.035
1.107.744
7.481.088
-Receita Prom./Parceria Eventos
923.117
1.499.534 NÃO CIRCULANTE
-Trabalho Voluntário
503.235
188.151 LONGO PRAZO
Parcelamento de tributos
75.067
-Doacões Voluntárias
292.369
5.316.990
Empréstimo
4.858.198
-Outras
Receitas
1.125.314
6.028.406
Contingências a pagar
1.113.250 DESPESAS
11.632.540
6.028.406
Provisões Para Convênios a Incorrer
678.284
Custos com Obras Sociais
8.181.867
-711.416
Provisões Para Verbas Rescisórias
756.289
Despesas Administrativas
2.862.463
-711.416
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
-377.587
Despesas Financeiras
47.815
10.335.304
Patrimônio Social
-1.796.675
Despesas Tributárias
37.160
1.419.088
Superávit/(Déﬁcit) do Exercício
Trabalho Voluntário
503.235
10.335.304 SUPERÁVIT /(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO
TOTAL DO PASSIVO
1.419.088
NOTAS EXPLICATIVAS
I – CONTEXTO OPERACIONAL O CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR, constituído em 1 de julho de 1991 é entidade civil, sem ﬁns lucrativos, de caráter ﬁlantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, que
funciona desde 23 de maio de 1987 como Departamento Assistencial do Centro Espírita “A Caminho da Luz”, desmembrado nessa data, e que terá tempo indeterminado, com sede à Rua Jalisco, n.º 12, bairro da Água Rasa, município de São Paulo. A
Entidade tem por ﬁnalidade a criação e manutenção de Creches, Núcleos Sócios Educativos, Abrigos infanto-juvenis, Abrigos para idosos, Grupos de Terceira Idade, Unidades de Educação Proﬁssional, bem como o desenvolvimento de projetos culturais,
esportivos e ambientais com recursos próprios e com auxílio de poderes públicos e da sociedade civil. No desenvolvimento de suas atividades, o Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar não fará e não admitirá que seus associados o façam,
qualquer discriminação em razão de convicção politica ou ﬁlosóﬁca, crença religiosa, condição social, raça, nacionalidade, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras. A entidade presta serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela.
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societárias brasileiras e levam em consideração
a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) especíﬁca para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aplicáveis às entidades sem ﬁns lucrativos, emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade para preparação de suas demonstrações ﬁnanceiras. III – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Moeda funcional e de apresentação. As demonstrações ﬁnanceiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade. b)
Apuração do superávit/(déﬁcit) do exercício: As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas
da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências ﬁsco legais. c) Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a
Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. d) Instrumentos ﬁnanceiros: Instrumentos ﬁnanceiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações. e) Ativos circulantes e não circulantes: Disponibilidades - caixa e equivalentes de caixa. Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações
ﬁnanceiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Aplicações ﬁnanceiras: São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços,
que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. Contas a receber: Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações. Imobilizado: A entidade não possui controle contábil e físico do
ativo imobilizado e as despesas de depreciação estão reconhecidas a partir do exercício de 2009. Redução ao valor recuperável. O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda
de valor. A entidade não identiﬁcou qualquer evidência que justiﬁca a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2019. f) Passivos circulantes e não circulantes: São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos, variações monetárias e ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que reﬂetem o prazo,
a moeda e o risco de cada transação. Provisões: As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a
obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas de risco envolvido. g) Gratuidades e Assistência Social: Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei nº 12.101/09 e alterações e Decreto nº 8.242/14. h) Doações:
As doações ocorridas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência. i) Aplicação de recursos: Os recursos da entidade foram aplicados em suas ﬁnalidades institucionais, de
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. IV - ASSISTÊNCIA SOCIAL Para atender os requisitos da legislação vigente, Lei nº 12.101/09 e Decreto nº 8.242/14 O CENTRO DE ASSISTÊNCIA
E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR, utilizou a totalidade de suas receitas para atender durante o exercício de 2019 e de 2018 um público alvo de idosos, adolescentes, crianças e crianças e adolescentes em risco social e pessoal na quantidade de 1.985
e 4.006 respectivamente. V – CUSTO DE ISENÇÃO INSS Em atendimento a legislação vigente, os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante o exercício de 2019 e de 2018, corresponde ao montante de R$ 1.679.894 e de R$ 3.464.429,
respectivamente. VI - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS: A entidade possui processos trabalhistas em andamento e fase de defesa que envolve responsabilidades contingentes e estimativas de perdas possíveis e prováveis no montante de R$ 1.144.480.
As provisões para contingências são estabelecidas pela Administração da Entidade, levando-se em consideração a opinião dos assessores jurídicos. VII - COBERTURA DE SEGUROS A entidade mantém cobertura de seguros para parte de suas unidades
no montante de R$ 11.230.000 considerados suﬁcientes pela Administração para cobrir eventuais riscos sobre seu ativo e/ou responsabilidades. VIII - APLICABILIDADE DA LEI Nº 12.101/09, E DECRETO Nº 8.242/14. A Lei nº 12.101/09 dispõe sobre a
certiﬁcação das entidades beneﬁcentes de assistência social e regula os procedimentos de isenções de contribuições para seguridade social. O Decreto nº 8.242/14 regulamenta a Lei nº 12.101/09, para dispor sobre o processo de certiﬁcação das entidades
beneﬁcentes de assistência social para obtenção da isenção das contribuições da seguridade social, e dá outras providências durante o período de 2019, a Administração da Entidade efetuou os estudos e interpretações dos dispositivos dessas legislações. Por
tratar-se de matéria jurídica que envolve complexidade na interpretação correta de sua operacionalização, aplicação das normas dessa legislação foi determinada pela Administração da Entidade. IX - INSTRUMENTOS DERIVATIVOS A Entidade não mantêm
instrumentos ﬁnanceiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2019 e 2018 operações envolvendo instrumentos ﬁnanceiros derivativos. X – CONTAS DE COMPENSAÇÃO Em atendimento a legislação Lei 8.212 artigos
22 e 23 é permitido a não recolher ao INSS, contribuição de 20% sobre folha de pagamento de salários, no montante de R$ 1.679.894 e projeto de voluntários em ação, que representaria um custo de R$ 503.235, em 2019. A ENTIDADE FOI AUDITADA E O
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS ESTÃO DISPONÍVEIS NA “SEDE” DA ENTIDADE.
Alfredo de Lima Bento TC - Contador CRC 1SP 154.989 / O-9 - CPF 032.723.338-94

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIVEL
Caixa Geral Com Restrição
Bancos Mov. Com Restrição
Bancos Mov. Sem Restrição
Bancos Poup. Com Restrição
Bancos Poup. Sem Restrição
CREDITOS DIVERSOS
Adiantamentos
Valores a Receber
Bens de Terceiros - PMSP
Outros Créditos
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
IMOBILIZAÇÕES
DEPRECIAÇÃO
(-) Depreciação do Imobilizado
TOTAL DO ATIVO

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Superávit
Das Atividades Operacionais
2019
2018
acumulado
Total $½lCITDOEXERCÁCIO
 
Saldos em 31/12/2017

 !JUSTESPARACONCILIAROD½lCITDOEXERCÁCIO
$½lCITDOEXERCÁCIO

 $EPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»O
 
Saldos em 31/12/2018


- 
Provisão para adiantamentos a projetos

 $½lCITDOEXERCÁCIOAJUSTADO
$½lCITDOEXERCÁCIO
 
Saldos em 31/12/2019


(Aumento) diminuição nos ativos
 
Demonstrações de resultados
2ECURSOSVINCULADOSAPROJETOS
 
Receitas Ordinárias
Nota
2019
2018 Adiantamento a projetos
 
$OA¼ÊESEMNUMER¶RIOS
   %STOQUES
 
Trabalho voluntário
P

 Outros ativos circulantes
 
  Aumento (diminuição) nos passivos
 
Despesas Ordinárias
  &ORNECEDORES


$ESTINA¼ÊESAPROJETOS
11  
 
Administrativas
  !DIANTAMENTOSDECONV¾NIOS


Outros
passivos
circulantes
 
mente denominada Associação Alfabetização Solidária) foi consti- CONTAMOVIMENTOEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASQUEPOSSUEMUTILIZA¼»O $ESPESASCOMDEPRECIA¼»O

 Fluxo de caixa liquido gerado
tuída em 16/11/1998, como pessoa jurídica de direito privado, sem restrita e somente poderão ser utilizados em projetos para fazer Tributárias
 
P

 pelas (aplicado nas) atividades operacionais
lNSLUCRATIVOS NOSTERMOSDALEICIVIL COMDURA¼»OPORPRAZOINDE- frente a essas obrigações. 0ASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS A Trabalho voluntário

 Das Atividades de Investimentos
terminado, sede e foro em São Paulo/SP. A Associação tem por ob- !SSOCIA¼»ORECONHECEOSPASSIVOSlNANCEIROSINICIALMENTENADATA Outras (despesas) receitas operacionais
Adições do imobilizado

jeto promover ações de apoio à comunidade carente. Para tanto, de negociação na qual a Associação se torna uma parte das dispo- $½lCIT/PERACIONAL!NTES
  Fluxo de caixa liquido
TEMCOMOOBJETIVOREALIZARASSEGUINTESATIVIDADESs3ENSIBILIZAR sições contratuais do instrumento. A Associação baixa um passivo do Resultado Financeiro


 aplicado nas atividades de investimentos
a sociedade civil, organizações governamentais e não governa- lNANCEIRO QUANDO TEM SUAS OBRIGA¼ÊES CONTRATUAIS LIQUIDADAS  Resultado Financeiro

mentais, tanto nacionais, quanto internacionais e multilaterais, no canceladas ou quando expirar. A Associação não opera com instru- 2ECEITASlNANCEIRAS

 Diminuição líquida de caixa e equivalentes
 
sentido de criar instrumentos que viabilizem programas educacio- MENTOS lNANCEIROS DERIVATIVOS H  )MOBILIZADO É avaliado pelo $ESPESASlNANCEIRAS

 Demonstração da variação
nais para a promoção da qualidade de vida das famílias de baixa custo de aquisição. As depreciações são computadas pelo método $½lCITDO%XERCÁCIO
  líquida de caixa e equivalentes de caixa
RENDA VISANDOAODESENVOLVIMENTOSUSTENTADOs-ANTERCONV¾- linear, tomando-se por base a vida útil estimada dos bens. 2ECO.OINÁCIODOEXERCÁCIO
 
Demonstrações de resultados abrangentes
nios com grupos de ensino para proporcionar trabalhos de coorde- nhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados
 
2019
2018 .OlNALDOEXERCÁCIO
NA¼»OEALFABETIZA¼»ODETODAACOMUNIDADECARENTEs#ONJUGAR pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumu  Diminuição líquida de caixa e
esforços para implementação de programas que visem à geração lada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment). O $½lCITDOEXERCÁCIO
DEEMPREGOSERENDAEMNÁVELRURALEURBANOs!POIARA¼ÊESDE custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de Resultado abrangente total
equivalentes de caixa
 
 
prevenção da saúde e programas conjugados de educação de um ativo. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado
BASE SANEAMENTO HABITA¼»OEMEIOAMBIENTEs&OMENTARFORMAS (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação obrigação. n) Demais passivos circulantes: São demonstrados 2EFEREM SE A PROVISÊES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COM LIQUIalternativas de atendimento à infância e ao adolescente, buscan- e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras re- pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicá- DA¼»O PREVISTA PARA  Nota 9 - Patrimônio Líquido: É
do a maximização de recursos humanos e materiais, e do alcance ceitas / despesas operacionais no resultado. $EPRECIA¼»O Itens do veis, dos respectivos encargos e variações monetárias. o) Apura- REPRESENTADO PELO ACËMULO DOS D½lCITS E SUPER¶VITS APURADOS
SOCIALs&OMENTARA¼ÊESEPARCERIASCOMPROGRAMASVOLTADOSAOS ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado ção do resultado: /S D½lCITS OU SUPER¶VITS DAS OPERA¼ÊES S»O anualmente, desde a data da constituição da Associação, além
grupos mais vulneráveis da população, objetivando a defesa dos do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada APURADOSEMCONFORMIDADECOMOREGIMECONT¶BILDECOMPET¾NCIA de patrimônio social composto pelas doações de bens não-moDIREITOSSOCIAISs%STIMULARAPOPULA¼»ODEBAIXARENDAPORINTER- componente. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da %MVIRTUDEDOPERÁODODERECEBIMENTODOSRECURSOSPROVENIENTES NET¶RIOS%MCASODEDISSOLU¼»ODA!SSOCIA¼»OPORDECIS»ODA
M½DIODEPROGRAMASSOCIAISVOLTADOSAOSEUAUTOSSUSTENTOs&O- data em que são instalados e estão disponíveis para uso. As vidas das doações nem sempre coincidir com o período de execução dos MAIORIAABSOLUTADESEUSMEMBROSEM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORmentar estudos e pesquisas referentes a programas de impacto úteis estimadas para o exercício corrente e comparativos são as projetos, é possível apresentar variações no reconhecimento do DIN¶RIA ESPECIALMENTECONVOCADAPARAESSElM SEUPATRIMÇNIO
SOCIAL E BAIXO CUSTO lNANCEIRO s #ELEBRAR ACORDOS  CONV¾NIOS E SEGUINTES%DIFÁCIOANOS-ÆVEISEUTENSÁLIOSANOS-¶QUI- RESULTADODESSASOPERA¼ÊES%NTRETANTO TALPROCEDIMENTO½USUAL será destinado a outra Associação pública ou privada instituída
contratos com pessoas de direito público e privado, físicas e jurí- NASEEQUIPAMENTOSANOS)NSTALA¼ÊESANOS%QUIPAMENTOS NAS!SSOCIA¼ÊESSEMlNSLUCRATIVOSp) Receitas: $OA¼ÊES As re- COM lNALIDADES SEMELHANTES  DEVIDAMENTE REGISTRADA E COM
dicas, nacionais, internacionais, bilaterais e multilaterais, visan- DETELECOMUNICA¼»OANOS#OMPUTADORESEPERIF½RICOSANOS ceitas de doações são reconhecidas no resultado quando recebi- funcionamento regular.
DO ¹ REALIZA¼»O DE SEUS OBJETIVOS s 0ROMOVER O APRENDIZADO E 6EÁCULOSANOS"ENFEITORIAEMIMÆVEISDETERCEIROSANOS+IT DAS  E T¾M lNALIDADE DE CUSTEAR AS ATIVIDADES DA !SSOCIA¼»O Nota 10 - Doações em Numerários
2019
2018
aperfeiçoamento de pessoal em todos os níveis necessários à im- TECNOLÆGICOANOSOs métodos de depreciação, as vidas úteis e Subvenções: As receitas obtidas com a celebração e a execução de 2ECEITASPËBLICASPRIVADAS
 
PLEMENTA¼»ODEA¼ÊESDA!SSOCIA¼»Os0ROMOVEROUTRASATIVIDA- os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício CONV¾NIOS DE PARCERIA ENTRE %NTES 0ËBLICOS E A !SSOCIA¼»O  S»O
 
des institucionais necessárias ao cumprimento de seus objetivos, e ajustados caso seja apropriado. i) Intangíveis: Os ativos intangí- REGISTRADASEMCONTAPATRIMONIALESPECÁlCAENAMEDIDAEMQUE 2ECEITASDEPRESTA¼»ODESERVI¼OS
 
INCLUSIVE A REALIZA¼»O E PROMO¼»O DE CONGRESSOS  CONFER¾NCIAS  veis compreendem softwares e marcas e patentes que são mensu- as atividades e ações previstas no plano de trabalho são executa- Total
EVENTOS SEMIN¶RIOS PUBLICA¼ÊESAlNSEQUAISQUEROUTROSMEIOS rados pelo custo total de aquisição. A amortização foi calculada das, as receitas são apropriadas em conta de resultado própria. 2ECURSOSCAPTADOSEMDINHEIROOUBENSDESTINADOSAOCUMPRIde divulgação e comunicação, dentro das necessidades inerentes PELOM½TODOLINEAR COMBASENASTAXASDEAA ELEVAEM 2ECEITAS COM TRABALHOS VOLUNT¶RIOS #ONFORME ESTABELECIDO NA mento do objeto social da Associação.
2019
2018
¹SSUASATIVIDADESs!COMPANHAREAVALIAROSPROGRAMASEPROJE- consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. j) Redução )NTERPRETA¼»O)4'2  %NTIDADESEM&INALIDADEDE,UCROS  Nota 11 - Destinações a Projetos
 
TOSAPOIADOSEOUDESENVOLVIDOSPELA!SSOCIA¼»Os$ESENVOLVER ao valor recuperável: !TIVOSlNANCEIROSINCLUINDOEMPR½STIMOSE A!SSOCIA¼»OAPARTIRDOEXERCÁCIODEPASSOUAVALORIZARAS #ONSULTORESDI¶RIAS
 
atividades institucionais que viabilizem a captação de recursos, recebíveis): /S ATIVOS lNANCEIROS CLASSIlCADOS COMO hEMPR½STI- receitas com trabalhos voluntários, incluindo os membros inte- Pessoal
 
inclusive promovendo campanhas de arrecadação de fundos pela MOSERECEBÁVEISvS»OAVALIADOSACADADATADEAPRESENTA¼»OPARA grantes de órgãos da administração sendo mensuradas ao seu #APACITA¼»O
 
venda de produtos ligados à divulgação das atividades e das mar- APURARSEH¶EVID¾NCIAOBJETIVADEQUETENHAOCORRIDOPERDANOSEU valor justo levando-se em consideração os montantes que a Asso- Aquisição e distribuição de material


cas e símbolos titulares, bem como seu licenciamento e sub-licen- valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se ciação haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mer- 0R¾MIOSn#ONCURSO
 146.446
CIAMENTO COMOlMËNICOEEXCLUSIVODEFORTALECERA!SSOCIA¼»O UMA EVID¾NCIA OBJETIVA INDICA QUE UM EVENTO DE PERDA OCORREU cado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconheci- ,ANCHESMERENDAALIMENTA¼»O
NACONSECU¼»ODESEUSOBJETIVOSs0RATICARQUAISQUERATIVIDADES após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de das no resultado do exercício em contrapartida a despesas opera- Bolsas


e atos lícitos para a execução de seus objetivos, mesmo que não PERDATEVEUMEFEITONEGATIVONOSmUXOSDECAIXAFUTUROSPROJETA- CIONAISTAMB½MNORESULTADODOEXERCÁCIO%MA!SSO- $EVOLU¼»OAOCONCEDENTE

89.896
ESTEJAMCONTEMPLADOSNO%STATUTO DESDEQUEPREVIAMENTEAPRO- DOSQUEPODEMSERESTIMADOSDEUMAMANEIRACONl¶VEL5MARE- CIA¼»OREGISTROUOMONTANTEDE2REFERENTEATRABALHOS Outros
 
VADOS PELA $IRETORIA E RATIlCADOS PELO #ONSELHO DE $ELIBERA¼»O DU¼»O DO VALOR RECUPER¶VEL COM RELA¼»O A UM ATIVO lNANCEIRO VOLUNT¶RIOS2EM 
Total
 
2019
2018 2EFEREM SE¹SDESPESASDESPENDIDASPARAOCUMPRIMENTODOS
Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: a) Apre- CLASSIlCADOCOMOhEMPR½STIMOSERECEBÁVEISv½CALCULADACOMOA Nota 3 - Caixa e Equivalentes de Caixa

 objetivos propostos da Associação, conforme nota explicativa nº
sentação das demonstrações contábeis: As principais políticas DIFEREN¼AENTREOVALORCONT¶BILEOVALORPRESENTEDOSFUTUROSmU- Bancos conta movimento
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contá- xos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original !PLICA¼»OlNANCEIRA
.ASDESPESASCOMEXECU¼»ODEPROJETOS EST»OREPRESENTADAS
BEISEST»ODElNIDASABAIXO%SSASPOLÁTICASV¾MSENDOAPLICADAS DOATIVO!!SSOCIA¼»ON»OIDENTIlCOUNECESSIDADEDECONSTITUI¼»O "ANCO"RADESCO 0,53##$)
6.448
 as ações sócio educativas nos municípios, que são, entre as
de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando de provisão para redução ao valor recuperável. !TIVOSN»OlNANCEI- !PLICA¼»OlNANCEIRA
principais, bolsa, despesas com capacitação de alfabetizadores,
indicado de outra forma. O conjunto das demonstrações contábeis ros:/SATIVOSN»OlNANCEIROSDA!SSOCIA¼»OEST»OREPRESENTADOS "ANCODO"RASIL #$"0¬3 &)8!$/$)
  consultores, avaliação, merenda, despesas com distribuição de
RELATIVAS AO EXERCÁCIO lNDO EM   ORA APRESENTADAS  pelo ativo imobilizado. Os valores contábeis do ativo imobilizado
  material didático e de apoio.
comparativamente com as demonstrações relativas ao exercício são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indi- 2ECURSOSVINCULADOSAPROJETOS
  Nota 12 - Resultado Financeiro
2019
2018
lNDOEM FORAMOPORTUNAMENTESUBMETIDAS¹APRE- CA¼»O DE PERDA NO VALOR RECUPER¶VEL #ASO OCORRA TAL INDICA¼»O  Total
 
 
CIA¼»ODA$IRETORIAEEMAPROVADASPARADIVULGA¼»O então o valor recuperável é determinado. Uma perda por redução Os recursos mantidos em caixa e equivalentes de caixa são prove- 2ECEITASlNANCEIRAS
b) Elaboração das demonstrações contábeis: As demonstrações ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil do ativo nientes de doações captadas nas parcerias com instituições priva- 2ENDIMENTOSSOBRE
 
contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis ado- exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reco- das e pessoas físicas. Os recursos e repasses dos governos federal, APLICA¼ÊESlNANCEIRAS
Outros

TADASNO"RASILINCLUINDOOSPRONUNCIAMENTOSEMITIDOSPELO#OMI- NHECIDASNORESULTADO.»OHOUVEINDICA¼»ODEPERDANOVALORRE- ESTADUALEMUNICIPAL PORMEIODECONV¾NIOSS»OAPRESENTADOSNA
 
T¾DE0RONUNCIAMENTOS#ONT¶BEIS#0# EASDISPOSI¼ÊESDA2ESO- CUPER¶VEL DO ATIVO IMOBILIZADO NA !SSOCIA¼»O EM  E rubrica, recursos vinculados a projetos, que possuem utilização $ESPESASlNANCEIRAS
 
LU¼»O DO #ONSELHO &EDERAL DE #ONTABILIDADE N   QUE  k) Estoques: Os estoques estão registrados ao custo de restrita e somente poderão ser utilizados em projetos para fazer Tarifas bancárias
(11.466) 
APROVOUA)NTERPRETA¼»O4½CNICAh%NTIDADESEM&INALIDADEDE,U- aquisição, que não excede o valor de mercado. O saldo é composto frente as obrigações do contrato de gestão apresentados na nota -ULTASEJUROS
CROS)4'2 v EEVIDENCIAMTODASASINFORMA¼ÊESRELE- por material didático e de apoio necessários às ações socioeduca- EXPLICATIVA  /S #ERTIlCADOS DE $EPÆSITOS "ANC¶RIOS  #$" $) Total
 
vantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as TIVAS%ST¶AVALIADOPELOCUSTOM½DIODEAQUISI¼»Ol) Demais ati- S»O PÆS lXADOS E RENDEM EM M½DIA  DO VALOR DA VARIA¼»O Nota 13 - Contingências: A Associação, no curso normal de suas
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na vos circulantes: São demonstrados aos valores de custo ou reali- DO#ERTIlCADODE$EPÆSITO)NTERBANC¶RIO #$)Nota 4 - Adianta- atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tribusua gestão. c) Base de mensuração: As demonstrações contábeis zação, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. m) mentos a Projetos: 2EFERE SEAVALORESADIANTADOSATERCEIROSPARA tária, trabalhista e cível. A Administração, apoiada na opinião
foram preparadas considerando o custo histórico como base de Provisões: Uma provisão é reconhecida se, em função de um cumprimento dos objetivos sociais junto aos municípios brasileiros de seus assessores jurídicos e, quando aplicável, fundamentada
VALOR QUE NOCASODEATIVOSlNANCEIROSDISPONÁVEISPARAVENDAE evento passado, a Associação tem uma obrigação legal ou não CARENTES  CONFORME NOTA EXPLICATIVA N  hCONTEXTO OPERACIONALv  EMPARECERESESPECÁlCOSEMITIDOSPORESPECIALISTAS AVALIAAEXOUTROSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSS»OAJUSTADOSPARAREmETIRA FORMALIZADA QUE POSSA SER ESTIMADA DE MANEIRA CONl¶VEL  E ½ os quais posteriormente prestarão contas por meio de documentos pectativa do desfecho dos processos em andamento e determina
MENSURA¼»OAOVALORJUSTOCOMEXCE¼»ODOSINSTRUMENTOSlNANCEI- provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a comprobatórios.
a necessidade ou não de constituição de provisão para continros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resulCusto
Depreciação acumulada
2019
2018 G¾NCIAS%ME A!SSOCIA¼»ON»OTEMNENHUM
tado. d) Moeda funcional e moeda de apresentação: %SSASDE- Nota 5 - Imobilizado



 processo ativo com risco provável de perda. A Associação é parte
MONSTRA¼ÊESCONT¶BEISS»OAPRESENTADASEM2EAIS QUE½AMOEDA %DIFÁCIOS


 integrante de processos como polo passivo de natureza trabafuncional da Associação. Todas as informações apresentadas em Obras em andamento


141.696
 LHISTA SENDO CLASSIlCADOS PELOS SEUS ASSESSORES JURÁDICOS COM
2EALFORAMARREDONDADASPARAOVALORMAISPRÆXIMO EXCETOQUAN- -ÆVEISEUTENSÁLIOS


6.146
 PERSPECTIVAS DE PERDA REMOTA 2 E COMO PERDA POSdo indicado de outra forma. e) Estimativas contábeis: A prepara- -¶QUINASEEQUIPAMENTOS



 SÁVEL2!SSIMCOMOPOSSUIPROCESSOSDENATUREZATRIção das demonstrações contábeis de acordo com as normas brasi- Instalações



 BUT¶RIA CLASSIlCADOSCOMODENATUREZAREMOTA2
leiras de contabilidade, exigem que a Administração faça julga- %QUIPAMENTOSDETELECOMUNICA¼»O
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de polí- #OMPUTADORESEPERIF½RICOS


81
 Nota 14 - Instrumentos Financeiros: Gerenciamento dos riscos
ticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, recei- Veículos



 lNANCEIROSRisco de liquidez: A Associação adota a prática de
tas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima- +ITTECNOLÆGICO


88.984
 efetuar pagamentos em quase sua totalidade à vista em função
tivas. As estimativas e premissas são revistos de uma maneira Total



 de sua capacidade de liquidez, negociando, dessa forma, melhocontínua. As revisões com relação a estimativas contábeis são re- Movimentação 2019
RES PRE¼OS /S PASSIVOS lNANCEIROS EMPENHADOS EM DEZEMBRO
2018
2019
conhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em #USTOHISTÆRICO
DE  S»O INTEGRALMENTE LIQUIDADOS EM JANEIRO DO EXERCÁCIO
Saldo inicial Adições 3ALDOlNAL $EPRECIA¼»O
quaisquer exercícios futuros afetados. f) Incertezas sobre pre- %DIFÁCIOS
(1.911.494)   seguinte. A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos

-  %DIFÁCIOS
missas e estimativas: As informações sobre incertezas sobre pre- Obras em andamento
   lNANCEIROS
 
 -ÆVEISEUTENSÁLIOS
MISSASEESTIMATIVASQUEPOSSUAMUMRISCOSIGNIlCATIVODERESUL- -ÆVEISEUTENSÁLIOS
 
31/12/2019
Valor 2 meses
2-12

-  -¶QUINASEEQUIPAMENTOS
TAREMUMAJUSTEMATERIALNOEXERCÁCIOlNDOEMEST»O -¶QUINASEEQUIPAMENTOS
Instalações



0ASSIVOSlNANCEIROS
contábil ou menos
meses

incluídas nas seguintes notas explicativas: s.OTAEXPLICATIVAH
   &ORNECEDORES

 #OMPUTADORES


)MOBILIZADOsNota explicativa 13 - #ONTING¾NCIASG !TIVOSl- Instalações
 
 Outras obrigações

 Veículos



nanceiros: ! !SSOCIA¼»O RECONHECE TODOS OS ATIVOS lNANCEIROS #OMPUTADORES

 %QUIPAMENTOSDE
Total



inicialmente na data da negociação na qual a Associação se torna Veículos
telecomunicações



uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A %QUIPAMENTOSDE
31/12/2018
Valor 2 meses
2-12
 


 +IT4ECNOLÆGICOS
!SSOCIA¼»O CLASSIlCA OS ATIVOS lNANCEIROS N»O DERIVATIVOS EM- telecomunicação
contábil ou menos
meses
   0ASSIVOSlNANCEIROS

 Total Depreciação
PR½STIMOS E RECEBÁVEIS  EM ATIVOS lNANCEIROS MENSURADOS PELO +IT4ECNOLÆGICOS


   &ORNECEDORES
   Imobilizado líquido
valor justo por meio do resultado. !TIVOSlNANCEIROSMENSURADOS Total Custo



.OTA Obrigações Tributárias
2019
2018 Outras obrigações
pelo valor justo por meio do resultado: 5M ATIVO lNANCEIRO ½ $EPRECIA¼»O




 Total
   )22&SSERVI¼OSARECOLHER
CLASSIlCADOPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADOCASOSEJACLAS- %DIFÁCIOS

 Risco de taxa de juros: .ADATADASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEIS 
SIlCADOCOMOMANTIDOPARANEGOCIA¼»OESEJADESIGNADOCOMOTAL -ÆVEISEUTENSÁLIOS
   ISS a recolher
OPERlLDOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSREMUNERADOSPORJUROSDA
 
NOMOMENTODORECONHECIMENTOINICIAL/SATIVOSlNANCEIROSS»O -¶QUINASEEQUIPAMENTOS
  )22& FOLHADEPAGAMENTOARECOLHER

 Associação era:
designados pelo valor justo por meio do resultado se a Associação Instalações

  PIS s/ folha de pagamento a recolher
Valor contábil
 
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda #OMPUTADORES

  0)3#/&).3#3,,ARECOLHER
2019
2018
  Instrumentos de taxa variável
baseadas em seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos Veículos
   Total
Nota 7 - Adiantamentos de Convênios: 2EFEREM SEAOSREPAS- !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
documentada e a estratégia de investimentos da Associação. Os %QUIPAMENTOSDE
 
SES
lNANCEIROS
EFETUADOS
PELOS
CONV¾NIOS
lRMADOS

OS
QUAIS Total
custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhe- telecomunicações
 

 
apropriados às receitas à medida que os gastos previs- !N¶LISEDESENSIBILIDADEDEmUXODECAIXAPARAINSTRUMENTOS
CIDOSNORESULTADOCOMOINCORRIDOS!TIVOSlNANCEIROSREGISTRADOS +IT4ECNOLÆGICOS
   serão
TOSS»OREALIZADOS/SPRINCIPAISCONV¾NIOSEMANDAMENTOS»O
pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, Total Depreciação
   OS REPORTADOS A SEGUIR s 0RIMEIRO 4ERMO ADITIVO AO #ONV¾NIO de taxa variável: A administração considera que as variáveis de
e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no re- Imobilizado líquido
   NQUEENTRESICELEBRAMO-UNICÁPIODE4ERESINA 0)  RISCODASTAXASDEJUROS QUES»OATRELADASAO#$) N»OAPRESENsultado do exercício. %MPR½STIMOSERECEBÁVEIS%MPR½STIMOSERE2017
2018 POR MEIO DA 3ECRETARIA -UNICIPAL DE %DUCA¼»O E A !SSOCIA¼»O TAMTEND¾NCIADEOSCILA¼ÊESRELEVANTESE PORTANTO N»OAFETARIA
CEBÁVEISS»OATIVOSlNANCEIROSCOMPAGAMENTOSlXOSOUDETERMI- Movimentação 2018
Saldo inicial Adições 3ALDOlNAL !LFASOLs3EGUNDO4ERMOADITIVOAO#ONV¾NIONETERMO SIGNIlCATIVAMENTEOSVALORESCONT¶BEISDOSINSTRUMENTOSlNANnáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reco- #USTOHISTÆRICO

-  DECOLABORA¼»ONQUEENTRESICELEBRAMO-UNICÁPIODE ceiros de taxa variável. Nota 15 - Renúncia Fiscal: %MATENDInhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer %DIFÁCIOS

 4ERESINA 0) PORMEIODA3ECRETARIA-UNICIPALDE%DUCA¼»OEA MENTO AO ITEM   LETRA hCv DA )4'  2   %NTIDADE SEM
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os Obras em andamento
lNALIDADEDELUCROS A!SSOCIA¼»OAPRESENTAASEGUIRARELA¼»O

-  Associação Alfasol.
empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado utili- -ÆVEISEUTENSÁLIOS
 Nota 8 - Outras Obrigações
2019
2018 DOSTRIBUTOSOBJETOSDARENËNCIAlSCALPARAOSEXERCÁCIOSlNDOS
zando do método dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda -¶QUINASEEQUIPAMENTOS

 Salários a pagar
por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis Instalações
  EM  E  s )20* )MPOSTO DE RENDA DA 0ESSOA

 ).33ARECOLHER
compreendem caixa e equivalentes de caixa, recursos vinculados a #OMPUTADORES
  *URÁDICA s#3,,#ONTRIBUI¼»O3OCIALSOBREO,UCRO,ÁQUIDO s

 &'43ARECOLHER
projetos e adiantamentos a projetos. #AIXAEEQUIVALENTESDECAI- Veículos

 )331.)MPOSTOSOBRE0RESTA¼»ODE3ERVI¼OSDE1UALQUER.ATURExa:#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAABRANGEMSALDOSDECAIXAEIN- %QUIPAMENTOSDE
Provisões para férias e encargos
  ZA s#/&).3#ONTRIBUI¼»OPARAO&INANCIAMENTODA3EGURIDADE
VESTIMENTOSlNANCEIROSCOMVENCIMENTOORIGINALDETR¾SMESESOU telecomunicação

 Total
  Social) sobre as receitas próprias.
menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um +IT4ECNOLÆGICOS


Regina Célia Vasconcelos Esteves - $IRETORA0RESIDENTE\Edson Souza - #ONTADOR#2#30/ 
RISCOINSIGNIlCANTEDEALTERA¼»ONOVALOR ES»OUTILIZADASNAGES- Total Custo

- 
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, RESPECTIVAS DIVULGA¼ÊES FEITAS PELA ADMINISTRA¼»O s #ONCLUÁMOS
2ELATÆRIODOSAUDITORESINDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
mas, não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
Aos Associados e Administradores da !SSOCIA¼»O!LFA3OLSão Paulo ½TICASDEACORDOCOMESSASNORMAS!CREDITAMOSQUEAEVID¾NCIADE as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec- CONTINUIDADEOPERACIONALE COMBASENASEVID¾NCIASDEAUDITORIA
- SP. Opinião: %XAMINAMOSASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISDA!SSOCIA- AUDITORIAOBTIDA½SUlCIENTEEAPROPRIADAPARAFUNDAMENTARNOSSA tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po- obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou
ção AlfaSol (“Associação“) que compreendem o balanço patrimonial opinião. Responsabilidades da administração e da governança pe- dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes CONDI¼ÊES QUE POSSAM LEVANTAR DËVIDA SIGNIlCATIVA EM RELA¼»O ¹
EMEASRESPECTIVASDEMONSTRA¼ÊESDORESULTADO DORE- las demonstrações contábeis: A administração é responsável pela QUANDO INDIVIDUALMENTEOUEMCONJUNTO POSSAMINmUENCIAR DENTRO capacidade de continuidade operacional da Associação. Se conSULTADOABRANGENTE DASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOEDOSmUXOS elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
DECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA ASSIMCOMOORESUMODAS de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con- TOMADAS COM BASE NAS REFERIDAS DEMONSTRA¼ÊES CONT¶BEIS #OMO em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
PRINCIPAISPR¶TICASCONT¶BEISEDEMAISNOTASEXPLICATIVAS%MNOSSA troles internos que ela determinou como necessários para permitir a parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras DEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISOUINCLUIRMODIlCA¼»OEMNOSSAOPINI»O
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevan- EINTERNACIONAISDEAUDITORIA EXERCEMOSJULGAMENTOPROlSSIONALE SE AS DIVULGA¼ÊES FOREM INADEQUADAS .OSSAS CONCLUSÊES EST»O
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri- TE INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOUERRO.AELABORA- MANTEMOSCETICISMOPROlSSIONALAOLONGODAAUDITORIA!L½MDISSO FUNDAMENTADASNASEVID¾NCIASDEAUDITORIAOBTIDASAT½ADATADE
MONIALElNANCEIRADA!SSOCIA¼»O!LFA3OLEM ODESEM- ção das demonstrações contábeis, a administração é responsável s)DENTIlCAMOSEAVALIAMOSOSRISCOSDEDISTOR¼»ORELEVANTENASDE- nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
PENHODESUASOPERA¼ÊESEOSSEUSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIO pela avaliação da capacidade da Associação continuar operando, monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude a Associação a não mais se manter em continuidade operacional.
lNDONESSADATA DEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em s !VALIAMOS A APRESENTA¼»O GERAL  A ESTRUTURA E O CONTEËDO DAS
"RASIL APLIC¶VEIS¹SENTIDADESSEMlNALIDADEDELUCROS)4' continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração RESPOSTA A TAIS RISCOS  BEM COMO OBTEMOS EVID¾NCIA DE AUDITORIA demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons2 EPARACONTABILIDADEDEPEQUENASEM½DIASEMPRESAS."# das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pre- APROPRIADAESUlCIENTEPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»O/RISCODE trações contábeis representam as correspondentes transações e
4' 2 Base para opinião: .OSSAAUDITORIAFOICONDUZIDA tenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito- nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera- do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato ADEQUADA#OMUNICAMO NOSCOMOSRESPONS¶VEISPELAGOVERNAN¼A
RIA.OSSASRESPONSABILIDADES EMCONFORMIDADECOMTAISNORMAS  ções. Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles DE BURLAR OS CONTROLES INTERNOS  CONLUIO  FALSIlCA¼»O  OMISS»O OU a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
EST»O DESCRITAS NA SE¼»O A SEGUIR INTITULADA h2ESPONSABILIDADE com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração REPRESENTA¼ÊES FALSAS INTENCIONAIS s /BTEMOS ENTENDIMENTO DOS AUDITORIAEDASCONSTATA¼ÊESSIGNIlCATIVASDEAUDITORIA INCLUSIVE
DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRA¼ÊES CONT¶BEISv 3OMOS das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro- ASEVENTUAISDElCI¾NCIASSIGNIlCATIVASNOSCONTROLESINTERNOSQUE
independentes em relação à Associação de acordo com os princí- auditoria das demonstrações contábeis: .OSSOSOBJETIVOSS»OOBTER cedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não IDENTIlCAMOS DURANTE NOSSOS TRABALHOS 3»O 0AULO  
PIOS½TICOSRELEVANTESPREVISTOSNO#ÆDIGODE£TICA0ROlSSIONALDO segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas COMOOBJETIVODEEXPRESSARMOSOPINI»OSOBREAElC¶CIADOSCONTRO- "OUCINHAS #AMPOS#ONTI !UDITORES)NDEPENDENTES33 #2#
#ONTADORENASNORMASPROlSSIONAISEMITIDASPELO#ONSELHO&EDERAL em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente LESINTERNOSDA!SSOCIA¼»Os!VALIAMOSAADEQUA¼»ODASPOLÁTICAS 30 João Paulo Antonio Pompeo Conti - #ONTADOR #2#
DE #ONTABILIDADE E CUMPRIMOS COM AS DEMAIS RESPONSABILIDADES se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten- contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 30/ 

CNPJ nº 12.621.274/0001-87
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os Titulares das debêntures da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos da Pacer Logística S.A.
(“Escritura de Emissão”, “Debênture”, Emissora, respectivamente), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas
(“AGD”), nos termos da Cláusula IX da Escritura de Emissão, datado de 30 de março de 2017, conforme aditado, que será
transmitida e realizada, em primeira convocação, no dia 08 de maio de 2020, às 11:00 horas, nos termos do inciso I, §1, artigo
1 da Instrução Normativa DREI nº 70 de 14 de abril de 2020 (“IN 79/2020”), sendo que as informações para participação e
voto poderão ser consultadas no site da Emissora (www.pacer.com.br) ou do Agente Fiduciario (www.fiduciario.com.br ),
nos termos da Medida Provisória n. 931 de 30 de março de 2020 e da IN 70/2020 supracitada (“AGD”), para deliberar e
apreciar acerca das seguintes matérias: (i) prorrogação das parcelas de Amortização do Valor Nominal Unitário e
Remuneração com vencimento previsto para o dia 13/05/2020, nos termos das cláusulas IV.7 e IV.8.3.1, da Escritura de
Emissão, respectivamente, para 13/07/2020; e (ii) autorização para que o Agente Fiduciário adote todos e quaisquer
procedimentos necessários para a efetivação das matérias descritas no item anterior. Informações Gerais: Os Debenturistas
que se fizerem representar por procuradores, deverão entregar o respectivo instrumento de mandato, com poderes
específicos para representação na AGD, na sede social do Agente Fiduciário ou via e-mail, fiduciario@planner.com.br, nos
termos do Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020, em até 00:30 (trinta) minutas antes da realização da AGD.

ASSOCIAÇÃO ALFASOL

#.0*-&. 
Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31/12/2019
Balanços Patrimoniais
Nota
2019
2018
Balanços Patrimoniais
Nota
2019
2018
Ativo / Circulante
  Passivo / Circulante
 
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA

  &ORNECEDORES


2ECURSOSVINCULADOSAPROJETOS

  Obrigações tributárias
6 

Adiantamentos a projetos
4  
!DIANTAMENTOSDECONV¾NIOS



%STOQUES
 
8 

Outros créditos
  Outras obrigações
9  
Não Circulante
  Patrimônio Líquido


Imobilizado
   Patrimônio social
 
Intangível
77
995 Superávit acumulado
Total do Ativo
  Total do Passivo e Patrimônio Líquido  
.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
tão das obrigações de curto prazo. 2ECURSOSVINCULADOSAPROJETOS
Nota 1 - Contexto Operacional: A Associação AlfaSol (anterior- 2ECURSOSVINCULADOSAPROJETOSREPRESENTAMOSSALDOSDEBANCOS

Jornal O DIA SP
www.jor nalodiasp.com.br

L gue

3258-1822
3258-0273

ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão
da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos das cláusulas 8.2, em especial a
cláusula 8.2.2, do Termo de Securitização de Certiﬁcados de Recebíveis de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da Securitizadora, celebrado em 20 de setembro de 2018 (“TS”), a reunirem-se em 1ª convocação para
Assembleia Geral de Titulares de CRA, a realizar-se no dia 14/05/2020, às 10:00h, de forma remota e eletrônica (conforme instruções abaixo) através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, em virtude da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22
de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 e Deliberação CVM nº 848 de 25 de março de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos investidores e demais participantes. A assembleia será realizada por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso será disponibilizado oportunamente pela Securitizadora, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, para os endereços eletrônicos adiante mencionados e com base nas instruções, para deliberar sobre: (i) Em decorrência de solicitação formal da Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A. (“Devedora”) datada de 27 de abril de 2020: a) aprovar, ou não, a suspensão do pagamento do valor do
Preço do Produto devidos em razão da CPR Financeira, conforme cláusula 5.1, item (ii) da Cédula de Produto Rural Financeira nº 01/2018 emitida pela Devedora, e, por consequência, das parcelas vincendas da Amortização previstas para ocorrerem no período de maio a outubro de 2020 no montante de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões reais) nos termos da
Cláusula 3.8 do Termo de Securitização (“Parcelas Suspensas”), com a distribuição igualitária do montante das Parcelas
Suspensas nas parcelas com vencimento previsto para ocorrerem no período entre maio de 2021 e outubro de 2022, sem
alteração da Data de Vencimento Final da CPR Financeira e do Prazo e Data de Vencimento do CRA; e b) o pagamento de
prêmio para os titulares dos CRA de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos) sobre o Saldo Devedor dos CRA em
Circulação em caso de aprovação do item “(a)”; (ii) Aprovar ou não a autorização para que a Securitizadora formule consulta para a CVM acerca da possibilidade de redução do quórum de deliberação de que se trata o item 8.5.1 do Termo de
Securitização, necessário para aprovar as matérias constantes dos itens “(i)” e “(ii)” acima e atualmente de 90% (noventa
por cento) dos CRA em Circulação, caso esse quórum de deliberação não seja obtido na assembleia convocada nessa data;
(iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. A Securitizadora deixa
registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares
do CRA que representem pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos CRA em circulação e, em segunda convocação, com
qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais um) dos CRA presentes para o item (iii) e de 90% (noventa por cento) dos titulares dos CRA em circulação para os itens (i) e (ii) da Ordem do
Dia. Reforçamos que o link para a participação da conferência será enviado apenas aos titulares que se cadastrarem prévia
e diretamente com o Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de r
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2NCPQXC2NCPGLCOGPVQG%QPUVTWÁÐGU5#
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%QPVGZVQ1RGTCEKQPCN#2.#018#2NCPGLCOGPVQG%QPUVTWÁÐGU FQ JQWXGT GHGKVQ TGNGXCPVG  +PXGUVKOGPVQU %QPUKUVGO GO KPXGUVK  4 Ō#RTGUGPVCÁºQFCUFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKUQUCNFQEQPV¶DKN NCFQTXKUCPFQ´GOKUUºQFGCNIWOVKRQQWENCUUGFGKPUVTWOGPVQGOWO #SWKUKÁºQFG2CTVKEKRCÁÐGU


5# Cő%QORCPJKCŒ ÃWOCUQEKGFCFGCPÏPKOCFGECRKVCNHGEJCFQ(QK OGPVQUGOEQPVTQNCFCUGEQNKICFCUCXCNKCFCURGNQOÃVQFQFGGSWKXCNÄP FGő4GVGPÁÐGUFG%NKGPVGUŒPQOQPVCPVGFG4//TGIKUVTQPC OGTECFQCDGTVQGŖ#'PVKFCFGEQPVTQNCFQTCFC%QORCPJKCFKURQPKDKNK\C #SWKUKÁºQFG#VKXQ+OQDKNK\CFQ


HWPFCFCGOUGPFQJQLGWOCGORTGUCSWGCVWCPQUKUVGOC5)+Ō EKCRCVTKOQPKCNCXCNKCFQURGNQEWUVQFGCSWKUKÁºQ1UOQXKOGPVQUEWOW EQPVCFGő1WVTQU%TÃFKVQUPQCVKXQEKTEWNCPVGGUV¶UGPFQTGENCUUKHKECFQ CQRÕDNKEQUWCUFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKUEQPUQNKFCFCUGOEQPHQTOKFC 8GPFCFGKOQDKNK\CFQKPXGUVKOGPVQU


5KUVGOCFG)GUVºQ+PVGITCFCPCU¶TGCUFGEQPUVTWÁºQEKXKNOQPVCIGPU NCVKXQUCRÎUCUCSWKUKÁÐGUUºQCLWUVCFQUEQPVTCQEWUVQFQKPXGUVKOGPVQ PC EQPVC FG %QPVCU C 4GEGDGT PQ #VKXQ PºQ %KTEWNCPVG RCTC OGNJQT FGEQOQU2TQPWPEKCOGPVQU6ÃEPKEQUFQ%2%Ō%QOKVÄFG2TQPWPEKC $CKZCKPXGUVKOGPVQU
KPFWUVTKCKUGWORNC[GTPQUGVQTFG'2%Ō'PIKPGGTKPI2TQEWTGOGPVCPF )CPJQUQWVTCPUCÁÐGUCTGCNK\CTGPVTGC%QORCPJKCGUWCEQPVTQNCFCU CRTGUGPVCÁºQ GPVTG QU GZGTEÈEKQU  'UVKOCVKXCU G LWNICOGPVQU OGPVQU%QPV¶DGKU%CDGTGUUCNVCTSWGEQPHQTOGFKXWNICFQPCPQVC %CKZC#RNKECFQPCU#VKXKFCFGUFG#VKXKFCFGUFG
 
%QPUVTWEVKQPPQUUGIOGPVQUFGRGVTÎNGQGI¶URGVTQSWÈOKECIGTCÁºQG UºQ GNKOKPCFQU PC OGFKFC FC RCTVKEKRCÁºQ FC %QORCPJKC RGTFCU PºQ EQPV¶DGKUETÈVKEQU#UGUVKOCVKXCUGQULWNICOGPVQUEQPV¶DGKUUºQEQP D  QU CEQTFQU FG EQPVTQNG GO EQPLWPVQ GUVºQ FGOQPUVTCFQU PCU FG +PXGUVKOGPVQ

#VKXKFCFGUFG(KPCPEKCOGPVQ
VTCPUOKUUºQFGGPGTIKCRTQFWÁºQFGCÁÕECTG¶NEQQNRTQEGUUCOGPVQG TGCNK\CFCU VCODÃO UºQ GNKOKPCFCU C OGPQU SWG C VTCPUCÁºQ HQTPGÁC VKPWCOGPVGCXCNKCFQUGDCUGKCOUGPCGZRGTKÄPEKCJKUVÎTKECGGOQWVTQU OQPUVTCÁÐGU EQPV¶DGKU FC %QORCPJKC FG CEQTFQ EQO CU PQTOCU
%CRVCÁÐGUFGGORTÃUVKOQUGHKPCPEKCOGPVQU2TKPEKRCN  
TGEKENCIGOFGNKZQ6GORQTRTKPEKRCKUQDLGVKXQUQRGTCEKQPCKUCUCVKXKFC GXKFÄPEKCUFGRGTFCRGTOCPGPVG KORCKTOGPV FQCVKXQVTCPUHGTKFQ  HCVQTGUKPENWKPFQGZRGEVCVKXCUFGGXGPVQUHWVWTQUEQPUKFGTCFCUTC\Q¶ EQPV¶DGKUXKIGPVGU%2%

 2CICOGPVQUFGGORTÃUVKOQUGHKPCPEKCOGPVQU
FGUFG%QPUVTWÁºQ%KXKNGOIGTCNCNÃOFCRCTVKEKRCÁºQPQECRKVCNFGQW +OQDKNK\CFQ1KOQDKNK\CFQÃOGPUWTCFQRGNQUGWEWUVQJKUVÎTKEQOG XGKU RCTC CU EKTEWPUV¸PEKCU  'UVKOCVKXCU G RTGOKUUCU EQPV¶DGKU %CKZCG'SWKXCNGPVGUFG%CKZC


VTCUGORTGUCU4GUWOQFCU2TKPEKRCKU2QNÈVKECU%QPV¶DGKU#URTKP PQU FGRTGEKCÁºQ CEWOWNCFC 1 EWUVQ JKUVÎTKEQ KPENWK QU ICUVQU FKTGVC ETÈVKECU%QODCUGGORTGOKUUCUC%QORCPJKCHC\GUVKOCVKXCEQOTGNC %CKZCGDCPEQU
2TKPEKRCNGLWTQU
 

 2CTVGUTGNCEKQPCFCU
EKRCKU RQNÈVKECU EQPV¶DGKU CRNKECFCU PC RTGRCTCÁºQ FGUVCU FGOQPUVTC OGPVGCVTKDWÈXGKU´CSWKUKÁºQFQUKVGPUGQUEWUVQUHKPCPEKCOGPVQUTGNC ÁºQCQHWVWTQ2QTFGHKPKÁºQCUGUVKOCVKXCUEQPV¶DGKUTGUWNVCPVGUTCTC #RNKECÁÐGU(KPCPEGKTCU
 

 %CKZC#RNKECFQPCU#VKXKFCFGUFG(KPCPEKCOGPVQ  
ÁÐGUHKPCPEGKTCUGUVºQFGHKPKFCUCDCKZQ'UUCURQNÈVKECUXÄOUGPFQCRNK EKQPCFQU EQO C CSWKUKÁºQ FG CVKXQU SWCNKHKECFQU 1U EWUVQU OGPVG UGTºQ KIWCKU CQU TGURGEVKXQU TGUWNVCFQU TGCKU #U GUVKOCVKXCU G

 #WOGPVQ 4GFWÁºQ FG%CKZCG'SWKXCNGPVGFG%CKZC  
ECFCUFGOQFQEQPUKUVGPVGGOVQFQUQUGZGTEÈEKQUCRTGUGPVCFQUUCNXQ UWDUGSWGPVGUUºQKPENWÈFQUPQXCNQTEQPV¶DKNFQCVKXQQWTGEQPJGEKFQU RTGOKUUCUSWGCRTGUGPVCOWOTKUEQUKIPKHKECVKXQEQORTQDCDKNKFCFGFG %NKGPVGU

 #WOGPVQ 4GFWÁºQ FG%CKZCG'SWKXCNGPVGFG%CKZC  
FKURQUKÁºQ GO EQPVT¶TKQ #U FGOQPUVTCÁÐGU EQPV¶DGKU FC %QORCPJKC EQOQWOCVKXQUGRCTCFQEQPHQTOGCRTQRTKCFQUQOGPVGSWCPVQHQTRTQ ECWUCTWOCLWUVGTGNGXCPVGPQUXCNQTGUFGCVKXQUGRCUUKXQURCTCQRTÎ 1TIºQU'ORTGUCU2ÕDNKECU

 %CKZCG'SWKXCNGPVGFG%CKZCPQ+PÈEKQFQ2GTÈQFQ  
RCTCQGZGTEÈEKQHKPFQGOFGFG\GODTQFGHQTCOCRTQXCFCURGNC X¶XGNSWGHNWCODGPGHÈEKQUGEQPÏOKEQUHWVWTQUCUUQEKCFQUCGUUGUEWU ZKOQGZGTEÈEKQUQEKCNGUVºQEQPVGORNCFQUCUGIWKT C +ORQUVQFGTGP 'ORTGUCURTKXCFCU

 %CKZCG'SWKXCNGPVGFG%CKZCPQ(KOFQ2GTÈQFQ
&KTGVQTKCFC%QORCPJKCGOFGCDTKNFG$CUGFGRTGRCTC VQUGSWGRQUUCOUGTOGPUWTCFQUEQOUGIWTCPÁC1XCNQTEQPV¶DKNFG FCEQPVTKDWKÁºQUQEKCNGQWVTQUKORQUVQU#%QORCPJKCGUV¶UWLGKVC 2TGECVÎTKQU
 


ÁºQ#RTGRCTCÁºQFGFGOQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUTGSWGTQWUQFGEGTVCU KVGPUQWRGÁCUUWDUVKVWÈFQUÃDCKZCFQ6QFQUQUQWVTQUTGRCTQUGOCPW CQKORQUVQFGTGPFCGCEQPVTKDWKÁºQUQEKCNPGEGUU¶TKQWOLWNICOGPVQ 1WVTQU

 XQUGRCTCE¶NEWNQFCFGRTGEKCÁºQGZCWUVºQGCOQTVK\CÁºQPºQKFGPVKHK
GUVKOCVKXCUEQPV¶DGKUETÈVKECUGVCODÃOQGZGTEÈEKQFGLWNICOGPVQRQT VGPÁºQUºQNCPÁCFQUGOEQPVTCRCTVKFCCQTGUWNVCFQFQGZGTEÈEKQSWCPFQ UKIPKHKECVKXQRCTCFGVGTOKPCTCRTQXKUºQFGUUGUVTKDWVQU'OOWKVCUQRG

 ECPFQXCTKCÁÐGUUKIPKHKECVKXCUPQOÃVQFQGUVKOCVKXCSWGL¶XKPJCUGPFQ
RCTVGFCCFOKPKUVTCÁºQFC%QORCPJKCPQRTQEGUUQFGCRNKECÁºQFCURQ KPEQTTKFQU1UICPJQUGCURGTFCUFGCNKGPCÁÐGUUºQFGVGTOKPCFQURGNC TCÁÐGUCFGVGTOKPCÁºQHKPCNFQUVTKDWVQUÃKPEGTVC#EQORCPJKCVCODÃO #VKXQEKTEWNCPVG

 WVKNK\CFC&GUUCHQTOCPºQJQWXGCLWUVGUPCFGOQPUVTCÁºQFQTGUWNVCFQ
NÈVKECUEQPV¶DGKU#SWGNCU¶TGCUSWGTGSWGTGOOCKQTPÈXGNFGLWNICOGPVQ EQORCTCÁºQFQUTGUWNVCFQUEQOUGWXCNQTEQPV¶DKNGUºQTGEQPJGEKFQU TGEQPJGEGRTQXKUÐGURQTEQPVCFGUKVWCÁÐGUGOSWGÃRTQX¶XGNSWGQU #VKXQPºQEKTEWNCPVG
GPQRCVTKOÏPKQNKSWKFQ(QTPGEGFQTGU7OCRCTVGFQUUGTXKÁQUEQP
G RQUUWGO OCKQT EQORNGZKFCFG GUVºQ FKXWNICFCU PC 0QVC  C  &G GO ő1WVTQU ICPJQU RGTFCU  NÈSWKFQUŒ PC FGOQPUVTCÁºQ FQ TGUWNVCFQ XCNQTGUCFKEKQPCKUFGKORQUVQUHQTGOFGXKFQU3WCPFQQTGUWNVCFQHKPCN 6TCPUCÁÐGUEQOEQPUÎTEKQU#UQRGTCÁÐGUEQOEQPUÎTEKQUHQTOCFQU
OQPUVTCÁÐGU EQPV¶DGKU #U FGOQPUVTCÁÐGU HKPCPEGKTCU EQPV¶DGKU HQ %QPVCUCRCICTCQUHQTPGEGFQTGU#UEQPVCUCRCICTCQUHQTPGEG FGUUCU SWGUVÐGU Ã FKHGTGPVG FQU XCNQTGU KPKEKCNOGPVG GUVKOCFQU G EQO RCTVKEKRCÁºQ FC %QORCPJKC UºQ TGIKUVTCFCU GO ő%QPVC %QTTGPVG VTCVCFQUÃGHGVWCFCRQTGORTGUCUSWGRTGUVCOQWUWDEQPVTCVCOUGTXK
TCORTGRCTCFCUEQPHQTOGCURT¶VKECUEQPV¶DGKUCFQVCFCUPQ$TCUKNGOK FQTGUUºQQDTKICÁÐGUCRCICTRQTDGPUQWUGTXKÁQUSWGHQTCOCFSWKTKFQU TGIKUVTCFQUGUUCUFKHGTGPÁCUCHGVCOQUCVKXQUGRCUUKXQUHKUECKUCVWCKU %QPUÎTEKQUŒ´OGFKFCSWGUºQGHGVWCFCUTGOGUUCUFGPWOGT¶TKQGSWG ÁQUFGQWVTCUGORTGUCU1UXCNQTGUFQUUGTXKÁQUEQPVTCVCFQUUºQGNCDQ
VKFCURGNQ%QOKVÄFG2TQPWPEKCOGPVQU%QPV¶DGKU %2%U 0CUFGOQPU FG HQTPGEGFQTGU PQ EWTUQ PQTOCN FQU PGIÎEKQU UGPFQ ENCUUKHKECFCU GFKHGTKFQUPQRGTÈQFQGOSWGQXCNQTFGHKPKVKXQÃFGVGTOKPCFQ0Q QEQTTGOQUTGEGDKOGPVQU#NÃOFKUUQOGPUCNOGPVGCUEQPVCUFGTGUWN TCFQUFGHQTOCINQDCNCXCNQTGUFGOGTECFQ#UVTCPUCÁÐGUFQUGZGTEÈEK
VTCÁÐGU EQPV¶DGKU KPFKXKFWCKU CU EQPVTQNCFCU G EQNKICFCU UºQ EQOQRCUUKXQUEKTEWNCPVGUUGQRCICOGPVQHQTFGXKFQPQRGTÈQFQFGCVÃ XCUPQTOCUGKPVGTRTGVCÁÐGUCKPFCPºQCFQVCFCU#UGIWKTCRTGUGPVCO VCFQUºQTGHNGVKFCURGNC%QORCPJKCPCRTQRQTÁºQFGUWCRCTVKEKRCÁºQ QUHKPFQUGOFGFG\GODTQFGGGQUUCNFQUEQTTGURQPFGP
EQPVCDKNK\CFCU RGNQ OÃVQFQ FG GSWKXCNÄPEKC RCVTKOQPKCN 0Q ECUQ FC WOCPQ%CUQEQPVT¶TKQCUEQPVCUCRCICTUºQCRTGUGPVCFCUEQOQRCU UGCUPQTOCUGHGVKXCUCRCTVKTFQGZGTEÈEKQUQEKCNKPKEKCFQGOuFGLCPGK GO UWCU EQTTGURQPFGPVGU EQPVCU FG TGUWNVCFQ EQO EQPVTCRCTVKFC GO VGUPCSWGNCUFCVCUGUVºQTGRTGUGPVCFQURQT
(QTPGEGFQTGU
%QORCPJKCCURT¶VKECUEQPV¶DGKUCFQVCFCUPQ$TCUKNCRNKECFCUPCUFG UKXQPºQEKTEWNCPVG&KUVTKDWKÁºQFGFKXKFGPFQU#FKUVTKDWKÁºQFG TQFGŖ+#5%2%G+#5%2%&GHKPKÁºQFGOCVGTKCNŖ UGWCVKXQQWRCUUKXQ#QHKPCNFQEQPVTCVQQDLGVQFQEQPUÎTEKQÃGHGVWCFC
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OQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUUGRCTCFCUCRGPCURGNCCXCNKCÁºQFQUKPXGUVK PJGEKFC EQOQ WO RCUUKXQ PCU FGOQPUVTCÁÐGU EQPV¶DGKU CQ HKPCN FQ Ō&GHKPKÁºQFGPGIÎEKQŖ4GXKUºQFGRTQPWPEKCOGPVQUVÃEPKEQUPu #%QORCPJKCOCPVÃOGOFGFG\GODTQFGGRCTVKEKRCÁÐGU 5GTXKÁQU


OGPVQU GO EQPVTQNCFCU G EQNKICFCU RGNQ OÃVQFQ FG GSWKXCNÄPEKC GZGTEÈEKQ EQO DCUG PQ GUVCVWVQ UQEKCN FC %QORCPJKC 3WCNSWGT XCNQT Ŗ4GXKUºQFGRTQPWPEKCOGPVQUVÃEPKEQUPuŖ+(45%QPVTCVQUFG GO EQPUÎTEKQU EQO C HKPCNKFCFG GZENWUKXC FG CWOGPVCT C ECRCEKFCFG 6QVCN


RCVTKOQPKCNGPSWCPVQEQPHQTOG+(45UGTKCRGNQEWUVQQWXCNQTLWUVQ D CEKOCFQOÈPKOQQDTKICVÎTKQUQOGPVGÃRTQXKUKQPCFQPCFCVCGOSWGUºQ 5GIWTQU %QPUKFGTCPFQ CU CVWCKU QRGTCÁÐGU FC %QORCPJKC G FG UWCU RTQFWVKXCGQRGTCEKQPCNPQFGUGPXQNXKOGPVQFGRTQLGVQUFGKPVGTGUUGTG 'ORTÃUVKOQUGHKPCPEKCOGPVQU
/QGFCHWPEKQPCNGOQGFCFGCRTGUGPVCÁºQ1UKVGPUKPENWÈFQUPCUFG CRTQXCFQU RGNQU CEKQPKUVCU  1WVTQU RCUUKXQU EKTEWNCPVG G PºQ EQPVTQNCFCUC#FOKPKUVTCÁºQPºQGURGTCSWGGUVCUCNVGTCÁÐGURTQFW\CO EÈRTQEQCQURCTVKEKRCPVGU
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6CZCUFGLWTQU  
2CTVKEKRCÁºQ
OQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUFC%QORCPJKCUºQOGPUWTCFQUWUCPFQCOQG EKTEWNCPVG1UFGOCKURCUUKXQUEKTEWNCPVGGPºQEKTEWNCPVGUºQFGOQPU GHGKVQU TGNGXCPVGU UQDTG CU FGOQPUVTCÁÐGU HKPCPEGKTCU C RCTVKT FG UWC
%CRKVCNFG)KTQ
C 2ÎU2TÃ(KZCFQ  

%QPFKÁºQ
FCFQRTKPEKRCNCODKGPVGGEQPÏOKEQPQSWCNCGORTGUCCVWC őCOQGFC VTCFQURQTXCNQTGUEQPJGEKFQUQWECNEWN¶XGKUCETGUEKFQUSWCPFQCRNK CFQÁºQ  &GOQPUVTCÁÐGU EQPV¶DGKU EQPUQNKFCFCU #RGUCT FC %QPUQTEKQ
%QPVC)CTCPVKFC
D 2ÎU(KZCFQ  

.ÈFGT
HWPEKQPCNŒ #UFGOQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUGUVºQCRTGUGPVCFCUGO4GCKU E¶XGNFQUEQTTGURQPFGPVGUGPECTIQUGFCUXCTKCÁÐGUOQPGV¶TKCUKPEQT 2.#018#2NCPGLCOGPVQG%QPUVTWÁÐGUUGTCEQPVTQNCFQTCFGQWVTCUGP 2NCPQXC8KC
6GTEGKTQUG.GCUKPI

2CTVKEKRCPVG
4 SWGÃCOQGFCHWPEKQPCNFC%QORCPJKC#RWTCÁºQFQTGUWNVC TKFQU3WCPFQTGSWGTKFQQUGNGOGPVQUFQRCUUKXQFGEQTTGPVGUFGQRG VKFCFGU C CFOKPKUVTCÁºQ FC %QORCPJKC QRVQW GO PºQ CRTGUGPVCT CU %QPUVTWECRA2NCPQXC
(KPCPEGKTQ
COCCO  

.ÈFGT
FQ1TGUWNVCFQFCUQRGTCÁÐGUÃCRWTCFQGOEQPHQTOKFCFGEQOQTGIK TCÁÐGUFGNQPIQRTC\QUºQCLWUVCFQUCXCNQTRTGUGPVGUGPFQQUFGOCKU UWCUFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKUEQPUQNKFCFCUGOXKTVWFGFQUUGIWKPVGU %QPUQTEKQ2NCPQXCA4WTCNA#TE
 

.ÈFGT
OG EQPV¶DKN FG EQORGVÄPEKC # TGEGKVC Ã TGEQPJGEKFC PC GZVGPUºQ GO CLWUVCFQU SWCPFQ JQWXGT GHGKVQ TGNGXCPVG  +ORQUVQ FG TGPFC G CURGEVQUŖ#%QORCPJKCÃUWDUKFKCTKCKPVGITCNFGWOCJQNFKPICSWCN %QPUQTEKQ2NCPQXC4WCN
%KTEWNCPVG
 

2CTVKEKRCPVG
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2CTVKEKRCPVG
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2CTVKEKRCPVG
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C #%QORCPJKCRQUUWKEQPVTCVQUFGGORTÃUVKOQUEQOVCZC2ÎUHKZCFC

2CTVKEKRCPVG
%&+ ,WTQUSWGXCTKCOFGCCO
KPFQ FGUEQPVQU CDCVKOGPVQU G KORQUVQU QW GPECTIQU UQDTG XGPFCU # ECÁºQUWURGPUºQQWTGFWÁºQPCUHQTOCUGCNÈSWQVCURTGXKUVCUPCNGIKU TGUPQ2CÈUQWPQGZVGTKQT QWWOOGTECFQFGUEGPVTCNK\CFQFGVÈVWNQUPºQ %QPURCT

2CTVKEKRCPVG
%QORCPJKCCXCNKCCUVTCPUCÁÐGUFGTGEGKVCFGCEQTFQEQOQUETKVÃTKQU NCÁºQXKIGPVG6TKDWVQUFKHGTKFQU1KORQUVQFGTGPFCGCEQPVTK NKUVCFQUGODQNUCFGXCNQTGUQWEWLCUPGIQEKCÁÐGUQEQTTGOFKTGVCOGPVG %QPUVTQGUVG
 
2CTEGNCOGPVQU6TKDWV¶TKQU

2CTVKEKRCPVG
GURGEÈHKEQURCTCFGVGTOKPCTUGGUV¶CVWCPFQEQOQCIGPVGQWRTKPEKRCNG DWKÁºQUQEKCNFKHGTKFQUUºQTGEQPJGEKFQUUQDTGCUFKHGTGPÁCUVGORQT¶TK GPVTGCURCTVGUKPENWKPFQOGTECFQUNQECKUGTGIKQPCKUŖ#%QORCPJKC %'12
%KTEWNCPVG

2CTVKEKRCPVG
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2CTVKEKRCPVG
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CPVGUFGJCXGTTGEQPJGEKOGPVQFGTGEGKVC C 2TGUVCÁºQFGUGTXKÁQU TGURQPFGPVGUWUCFCUPCCRWTCÁºQFQNWETQVTKDWV¶XGNKPENWKPFQUCNFQFG
1UUCNFQUGOFGFG\GODTQFGGFGFCUQRGTCÁÐGUTGCNK\CFCURQTGUVGUEQPUÎTEKQUGTGIKUVTCFCUPCUEQPVCURCVTKOQPKCKUFCUEQPVTQ 2KUG%QHKPU


FGGORTGKVCFC#TGEGKVCFGWOEQPVTCVQRCTCRTGUVCÁºQFGUGTXKÁQUFG RTGLWÈ\QUHKUECKUGDCUGPGICVKXCFGEQPVTKDWKÁºQUQEKCNSWCPFQCRNKE¶
NCFCUGEQPVTQNCFCUGOEQPLWPVQUºQEQPHQTOGFGOQPUVTCFQ
+42,G%5.


GORTGKVCFC Ã TGEQPJGEKFC FG CEQTFQ EQO Q GUV¶IKQ FG EQPENWUºQ FQ XGN1UVTKDWVQUGEQPVTKDWKÁÐGUFKHGTKFQURCUUKXQUUºQIGTCNOGPVGTGEQ
%QPUÎTEKQU#VKXQU
1WVTQU


EQPVTCVQ1GUV¶IKQFGEQPENWUºQFQUEQPVTCVQUÃCUUKOFGVGTOKPCFQ#U PJGEKFQUUQDTGVQFCUCUFKHGTGPÁCUVGORQT¶TKCUVTKDWV¶XGKUGQUVTKDWVQU
2NCPQXCA8KC %QPUVTWECRA
8KC
8KC
.KS2'46CTV+0%+++2IVQCXKUVC 2CTEGNCÕPKEC


TGEGKVCUFGRTGUVCÁºQFGUGTXKÁQUFGEQTTGPVGUFQUUGTXKÁQUFGGORTGKVC FKHGTKFQUCVKXQUUºQTGEQPJGEKFQUUQDTGVQFCUCUFKHGTGPÁCUVGORQT¶TKCU
2CDTGW
RNCPQXC 4WCN#TE
4WCN 2NCPQXC+
%&) 2NCPQXC++ 6QVCN 6QVCN .KS2CTEEQORTGLWÈ\QUHKUECKU.GK


FC UºQ TGEQPJGEKFCU RQT QECUKºQ FC OGFKÁºQ FQ RTQITGUUQ HÈUKEQ FCU FGFWVÈXGKUCRGPCUSWCPFQHQTRTQX¶XGNSWGC5QEKGFCFGCRTGUGPVCT¶NW &GUETKÁºQ
#VKXQ
6QVCN


QDTCUKPFGRGPFGPVGOGPVGFGUGWTGEGDKOGPVQ#UOGFKÁÐGUUºQTGCNK ETQVTKDWV¶XGNHWVWTQGOOQPVCPVGUWHKEKGPVGRCTCSWGVCKUFKHGTGPÁCUVGO
0ºQ%KTEWNCPVG
\CFCU RQT GPIGPJGKTQU FGXKFCOGPVG JCDKNKVCFQU D  #EQTFQU FG EQP RQT¶TKCUFGFWVÈXGKURQUUCOUGTWVKNK\CFCU1UVTKDWVQUFKHGTKFQUCVKXQUQW %KTEWNCPVG
 








 +42,G%5.
VTQNGGO%QPLWPVQ&GCEQTFQEQOQ%2% 4  +(45 QUCEQT RCUUKXQUPºQUºQTGEQPJGEKFQUUQDTGFKHGTGPÁCUVGORQT¶TKCUTGUWNVCP &KURQPKDKNKFCFGUKOGFKCVCU
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FQUFGEQPVTQNGGOEQPLWPVQUºQFKXKFKFQUGOFQKUVKRQUCUCDGTŖ1RG VGU FG ¶IKQ QW FG TGEQPJGEKOGPVQ KPKEKCN GZEGVQ RCTC EQODKPCÁºQ FG %QPVCUCTGEGDGTFGENKGPVGU
 


 




 6QVCN
TCÁºQ EQPLWPVC Ã WOC QRGTCÁºQ PC SWCN CU RCTVGU EQPVTQNCFQTCU GO PGIÎEKQU FGQWVTQUCVKXQUGRCUUKXQUGOWOCVTCPUCÁºQSWGPºQCHGVGQ 6TCPUCÁÐGUEQOEQPUQTEKCFCU








 %QPVKPIÄPEKCU#%QORCPJKCPQEWTUQPQTOCNFGUWCUQRGTCÁÐGU
EQPLWPVQEQPJGEKFCUEQOQQRGTCFQTGUGOEQPLWPVQVÄOFKTGKVQUUQDTG NWETQVTKDWV¶XGNPGOQNWETQEQPV¶DKN2TQXKUÐGU#URTQXKUÐGURCTC 1WVTCUEQPVCUCVKXCU


 
 


 GUV¶ GPXQNXKFC GO RTQEGUUQU NGICKU FG PCVWTG\C EÈXGN KPENWKPFQ
QUCVKXQUGQDTKICÁÐGUUQDTGQURCUUKXQUTGNCEKQPCFQUCGUUGCEQTFQŖ CÁÐGULWFKEKCKU VTCDCNJKUVCEKXKNGKORQUVQUKPFKTGVQU UºQTGEQPJGEKFCU 6QVCN%KTEWNCPVG
CODKGPVCN  VTKDWV¶TKC G VTCDCNJKUVC # %QORCPJKC EQPUVKVWKW RTQXKUÐGU
,QKPV8GPVWTGÃCSWGNCRQTOGKQFCSWCNCURCTVGUEQPVTQNCFQTCUGO SWCPFQC%QORCPJKCVGOWOCQDTKICÁºQRTGUGPVGQWPºQHQTOCNK\CFC 0CQ%KTEWNCPVG








 RCTC RTQEGUUQU NGICKU C XCNQTGU EQPUKFGTCFQU RGNQU CUUGUUQTGU LWTÈFK
EQPLWPVQEQPJGEKFCUEQOQLQKPVXGPVWTGUVÄOFKTGKVQUUQDTGQUCVKXQUNÈ EQOQTGUWNVCFQFGGXGPVQURCUUCFQUÃRTQX¶XGNSWGWOCUCÈFCFGTG 1WVTCUEQPVCUCVKXCU
EQUGUWC#FOKPKUVTCÁºQEQOQUGPFQUWHKEKGPVGURCTCEQDTKTRGTFCURTQ









SWKFQU QWUGLCRCVTKOÏPKQNÈSWKFQ  E 4GEGKVCHKPCPEGKTC2CTCVQFQU EWTUQUUGLCPGEGUU¶TKCRCTCNKSWKFCTCQDTKICÁºQGQXCNQTVKXGTUKFQGUVK +OQDKNK\CFQ .KSWKFQ








 X¶XGKUPCUFCVCUFCUFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKU
QU KPUVTWOGPVQU HKPCPEGKTQU CXCNKCFQU CQ EWUVQ COQTVK\CFQ G CVKXQU HK OCFQEQOUGIWTCPÁC3WCPFQJQWXGTWOCUÃTKGFGQDTKICÁÐGUUKOKNC 6QVCN0ºQ%KTEWNCPVG
 


 
 



PCPEGKTQUSWGTGPFGOLWTQUENCUUKHKECFQUEQOQFKURQPÈXGKURCTCXGPFC TGUCRTQDCDKNKFCFGFGNKSWKF¶NCUÃFGVGTOKPCFCNGXCPFQUGGOEQPUK 6QVCNFQ#VKXQ
2TQXKUÐGU2TQX¶XGKU6TCDCNJKUVCU
 
CTGEGKVCQWFGURGUCHKPCPEGKTCÃEQPVCDKNK\CFCWVKNK\CPFQUGCVCZCFG FGTCÁºQCENCUUGFGQDTKICÁÐGUEQOQWOVQFQ7OCRTQXKUºQÃTGEQPJG 2CUUKXQ
2TQXKUÐGU2TQX¶XGKU,WFKEKCKU


LWTQUGHGVKXC#TGEGKVCFGLWTQUÃKPENWÈFCPCTWDTKECTGEGKVCHKPCPEGKTC EKFCOGUOQSWGCRTQDCDKNKFCFGFGNKSWKFCÁºQTGNCEKQPCFCEQOSWCNSWGT %KTEWNCPVG
 








 #%QORCPJKCÃRCTVGGPXQNXKFCGORTQEGUUQUVTCDCNJKUVCUEÈXGKUVTKDW
PCFGOQPUVTCÁºQFQTGUWNVCFQ#TGEGKVCHKPCPEGKTCÃTGEQPJGEKFCEQP KVGOKPFKXKFWCNKPENWÈFQPCOGUOCENCUUGFGQDTKICÁÐGUUGLCRGSWGPC (QTPGEGFQTGU
'ORTGUVKOQUG(KPCPEKCOGPVQU









HQTOGQRTC\QFGEQTTKFQWUCPFQQOÃVQFQFGVCZCGHGVKXCFGLWTQU F #LWUVGCXCNQTRTGUGPVGFGCVKXQUGRCUUKXQU1UCVKXQUGRCUUK
V¶TKQUGQWVTQUGOCPFCOGPVQGGUV¶FKUEWVKPFQGUUCUSWGUVÐGUVCPVQPC








 GUHGTCCFOKPKUVTCVKXCEQOQPCLWFKEKCNCUSWCKUSWCPFQCRNKE¶XGKUUºQ
+ORQUVQUQDTGXGPFCU4GEGKVCUFGURGUCUGCVKXQUUºQTGEQPJGEKFQU XQUOQPGV¶TKQUFGNQPIQRTC\QUºQCVWCNK\CFQUOQPGVCTKCOGPVGGRQT 1DTKICÁÐGUGGPECTIQUVTCDCNJKUVCU








 CORCTCFCURQTFGRÎUKVQULWFKEKCKU#URTQXKUÐGURCTCCUGXGPVWCKURGT
NÈSWKFQUFQUKORQUVQUUQDTGXGPFCUGZEGVQŖSWCPFQQUKORQUVQUUQDTG VCPVQGUVºQCLWUVCFQURGNQUGWXCNQTRTGUGPVG1CLWUVGCXCNQTRTGUGPVG +ORQUVQUGEQPVTKDWKÁÐGU


 




 FCUFGEQTTGPVGUFGUUGURTQEGUUQUUºQGUVKOCFCUGCVWCNK\CFCURGNCCF
XGPFCU KPEQTTKFQU PC EQORTC FG DGPU QW UGTXKÁQU PºQ HQT TGEWRGT¶XGN FGCVKXQUGRCUUKXQUOQPGV¶TKQUFGEWTVQRTC\QÃECNEWNCFQGUQOGPVG 6TCPUCÁÐGUEQOEQPUQTEKCFCU








 OKPKUVTCÁºQCORCTCFCRGNCQRKPKºQFGUGWUEQPUWNVQTGUNGICKUGZVGTPQU
LWPVQ´UCWVQTKFCFGUHKUECKUJKRÎVGUGGOSWGQKORQUVQUQDTGXGPFCUÃ TGIKUVTCFQ UG EQPUKFGTCFQ TGNGXCPVG GO TGNCÁºQ ´U FGOQPUVTCÁÐGU HK 1WVTCUQDTKICÁÐGU


 
 


 #UPCVWTG\CUFCUQDTKICÁÐGURQFGOUGTUWOCTKCFCUEQOQUGIWGŖ%QP
TGEQPJGEKFQ EQOQ RCTVG FQ EWUVQ FG CSWKUKÁºQ FQ CVKXQ QW FQ KVGO FG PCPEGKTCUVQOCFCUGOEQPLWPVQ2CTCHKPUFGTGIKUVTQUGFGVGTOKPCÁºQ 6QVCN%KTEWNCPVG
VKPIÄPEKCUVTCDCNJKUVCUGRTGXKFGPEK¶TKCUEQPUKUVGORTKPEKRCNOGPVGGO
FGURGUCEQPHQTOGQECUQGŖXCNQTGUCTGEGDGTGCRCICTCRTGUGPVCFQU FGTGNGX¸PEKCQCLWUVGCXCNQTRTGUGPVGÃECNEWNCFQNGXCPFQGOEQPUKFG 0CQ%KTEWNCPVG








 TGENCOCÁÐGUFGGORTGICFQUXKPEWNCFCUCFKURWVCUUQDTGQOQPVCPVGFG
LWPVQUEQOQXCNQTFQUKORQUVQUUQDTGXGPFCU1XCNQTNÈSWKFQFQUKO TCÁºQQUHNWZQUFGECKZCEQPVTCVWCKUGCVCZCFGLWTQUGZRNÈEKVCGGOEGT +ORQUVQUG%QPVTKDWKÁÐGU








 EQORGPUCÁºQ RCIQ UQDTG FGOKUUÐGU Ŗ #ÁÐGU EÈXGKU  CU RTKPEKRCKU
RQUVQUUQDTGXGPFCUTGEWRGT¶XGNQWCRCICTÃKPENWÈFQEQOQEQORQ VQUECUQUKORNÈEKVCFQUTGURGEVKXQUCVKXQUGRCUUKXQU&GCEQTFQEQOC 1WVTCUEQPVCUCRCICT








 CÁÐGUGUVºQTGNCEKQPCFCUCTGENCOCÁÐGUFGEQPVTCVCFQUTGNCVKXCUCRGT
PGPVGFQUXCNQTGUCTGEGDGTQWCRCICTPQDCNCPÁQRCVTKOQPKCN%CK CP¶NKUG TGCNK\CFC UQDTG CU QRGTCÁÐGU FC %QORCPJKC C #FOKPKUVTCÁºQ 6QVCN0ºQ%KTEWNCPVG


 
 


 FCUSWGUWRQUVCOGPVGVGTKCOQEQTTKFQEQOQTGUWNVCFQFGX¶TKQURNCPQU
ZCGGSWKXCNGPVGUFGECKZC %CKZCGGSWKXCNGPVGFGECKZCKPENWGOFK EQPENWKUQDTGCPºQPGEGUUKFCFGFGEQPUVKVWKÁºQFGRTQXKUºQRCTCCLWUVG 6QVCN2CUUKXQ
GEQPÏOKEQU2CVTKOÏPKQ.KSWKFQ%CRKVCNG4GUGTXCU1ECRK
PJGKTQ GO ECKZC FGRÎUKVQU DCPE¶TKQU KPXGUVKOGPVQU FG EWTVQ RTC\Q G CXCNQTRTGUGPVG+PUVTWOGPVQUHKPCPEGKTQU+PUVTWOGPVQUHKPCPEGK
+OQDKNK\CFQ+PVCPIÈXGN
2CTVGU4GNCEKQPCFCU
FGFG\GODTQFG
VCNUQEKCNKPVGITCNK\CFQÃTGRTGUGPVCFQRQT4 &W\GPVQU
CNVCNKSWKFG\GEQOTKUEQKPUKIPKHKECPVGFGOWFCPÁCFGXCNQT#VKXQU TQU PºQ FGTKXCVKXQU KPENWGO CRNKECÁÐGU HKPCPEGKTCU KPXGUVKOGPVQU GO
6CZCFG
  GUGUUGPVCGEKPEQOKNJÐGUSWKPJGPVQUGSWCVQT\GOKNFW\GPVQUGSWC
#VKXQ
2CUUKXQ
HKPCPEGKTQU C %NCUUKHKECÁºQGOGPUWTCÁºQ#%QORCPJKCENCUUKHKEC KPUVTWOGPVQU FG FÈXKFC G RCVTKOÏPKQ EQPVCU C TGEGDGT G QWVTQU
FGRTGEKCÁºQ
&GRTG 8CNQT 8CNQT TGPVCGEKPEQTGCKU TGRTGUGPVCFQRQT VTKPVCGPQXGOKNJÐGU
UGWU CVKXQU HKPCPEGKTQU UQD CU UGIWKPVGU ECVGIQTKCU GORTÃUVKOQU G TGEGDÈXGKUECKZCGGSWKXCNGPVGUFGECKZCGORTÃUVKOQUGHKPCPEKCOGP %QORCPJKCU %KTEWNCPVG 0ºQ%KTEWNCPVG %KTEWNCPVG 0ºQ%KTEWNCPVG #FSWKTKFQUGKORNCPVCFQU
 %WUVQ EKCÁºQ .KSWKFQ .KSWKFQ SWCVTQEGPVQUGUGVGPVCGEKPEQOKNSWKPJGPVQUGQKVGPVCGUGKU CÁÐGUQT
TGEGDÈXGKUOGPUWTCFQUCQXCNQTLWUVQCVTCXÃUFQTGUWNVCFQ#ENCUUKHKEC VQUCUUKOEQOQEQPVCUCRCICTGQWVTCUFÈXKFCU+PUVTWOGPVQUHKPCPEGK 22:
'SWKRCOGPVQUFG
FKP¶TKCUPQOKPCVKXCU#UCÁÐGUQTFKP¶TKCUFC%QORCPJKCFºQQFKTGKVQC



ÁºQFGRGPFGFCHKPCNKFCFGRCTCCSWCNQUCVKXQUHKPCPEGKTQUHQTCOCFSWK TQUPºQFGTKXCVKXQUUºQTGEQPJGEKFQUKPKEKCNOGPVGRGNQXCNQTLWUVQCETGU 2CTVKEKRCÁÐGU 
+PHQTOCVKEC
 


 XQVQUGPFQSWGECFCWOCTGRTGUGPVCWOXQVQPCCUUGODNÃKCIGTCN



 (GTTCOGPVCU
TKFQU#CFOKPKUVTCÁºQFGVGTOKPCCENCUUKHKECÁºQFGUGWUCVKXQUHKPCPEGK EKFQ RCTC KPUVTWOGPVQU SWG PºQ UGLCO TGEQPJGEKFQU RGNQ XCNQT LWUVQ 1WVTQU
 


 %QPEKNKCÁºQGPVTGC4GEGKVC$TWVCGC4GEGKVCNÈSWKFC



 /CSWKPCUG'SWKRCOGPVQU
TQUPQTGEQPJGEKOGPVQKPKEKCN D 'ORTÃUVKOQUGTGEGDÈXGKU+PENWGO CVTCXÃUFGTGUWNVCFQFGSWCKUSWGTEWUVQUFGVTCPUCÁºQFKTGVCOGPVGCVTK 6QVCN
 


 4GEGKVCUFG5GTXKÁQU


UGPGUUCECVGIQTKCQUTGEGDÈXGKUSWGUºQCVKXQUHKPCPEGKTQUPºQFGTKXCVK DWÈXGKU#TTGPFCOGPVQ/GTECPVKN#TTGPFCOGPVQÃWOEQPVTCVQQW
FGFG\GODTQFG
/QXGKUG7VGPUKNKQU
 


 4GEGKVCUFGUGTXKÁQU
 
8GKEWNQU
  


XQUEQORCICOGPVQUHKZQUQWFGVGTOKP¶XGKUSWGPºQUºQEQVCFQUGO RCTVGFGWOEQPVTCVQPQSWCNQCTTGPFCFQTVTCPUHGTGCQCTTGPFCV¶TKQGO
#VKXQ
2CUUKXQ





 4GEGKVCUFGEQPUÎTEKQU
WOOGTECFQCVKXQ5ºQKPENWÈFQUEQOQCVKXQEKTEWNCPVGGZEGVQCSWGNGU VTQECFGEQPVTCRTGUVCÁºQQFKTGKVQFGWUCTWOCVKXQRQTFGVGTOKPCFQRG %QORCPJKCU %KTEWNCPVG 0ºQ%KTEWNCPVG %KTEWNCPVG 0ºQ%KTEWNCPVG 'OCPFCOGPVQ


5QHVYCTG
 


 1WVTCUTGEGKVCU
EQORTC\QFGXGPEKOGPVQUWRGTKQTCOGUGUCRÎUCFCVCFGGOKUUºQ TÈQFQ#%QORCPJKCCRNKEQWC+(45CRGPCURCTCQUEQPVTCVQUXKIGP 22:
6QVCNFCUTGEGKVCU


#VGUVCFCFQU%CRCEKVCÁºQ
FQ DCNCPÁQ GUVGU UºQ ENCUUKHKECFQU EQOQ CVKXQU PºQ EKTEWNCPVGU  1U VGUGOGSWGHQKRTGXKCOGPVGKFGPVKHKECFQEQOQCTTGPFCOGPVQG 2CTVKEKRCÁÐGU 



6ÃEPKEC


  &GFWÁÐGUFCU4GEGKVCU
GORTÃUVKOQU G TGEGDÈXGKU UºQ EQPVCDKNK\CFQU RGNQ EWUVQ COQTVK\CFQ WVKNK\QW QU UGIWKPVGU GZRGFKGPVGU RT¶VKEQU RTGXKUVQU PC PQTOC RCTC C 1WVTQU





 6QVCN
    %QHKPU
WUCPFQ Q OÃVQFQ FC VCZC FG LWTQU GHGVKXC E  #VKXQU HKPCPEGKTQU KUGPÁºQFQTGEQPJGEKOGPVQFGWOCTTGPFCOGPVQ K CTTGPFCOGPVQUFG


6QVCN



 4GFWÁºQCQXCNQTTGEWRGT¶XGNFQUCVKXQUŌ6GUVGFG+ORCKTOGPV# 2KU
OGPUWTCFQUCQXCNQTLWUVQRQTOGKQFQTGUWNVCFQ1UCVKXQUHKPCPEGK EWTVQ RTC\Q XKIÄPEKC FG CVÃ  OGUGU  KK  KVGPU FG DCKZQ XCNQT XCNQT
+UU


TQUOGPUWTCFQUCQXCNQTLWUVQRQTOGKQFQTGUWNVCFQUºQCVKXQUHKPCPEGK LWUVQFQCVKXQKFGPVKHKECFQKPHGTKQTC75OKN G KKK RCICOGPVQUXCTK¶ +PXGUVKOGPVQU#(#%#UGIWKTUºQCRTGUGPVCFQUQUFGVCNJGUFCURTKP %QORCPJKCGHGVWCCP¶NKUGUUQDTGCGZKUVÄPEKCFGGXKFÄPEKCUFGSWGQ VQVCNFGFWÁÐGUUTGEGKVCU


XCNQTEQPV¶DKNFGWOCVKXQPºQUGT¶TGEWRGTCFQ%CUQUGKFGPVKHKSWGVCKU
EKRCKUEQPVTQNCFCUFKTGVCUFC5QEKGFCFGPQGPEGTTCOGPVQFQRGTÈQFQ
TQUOCPVKFQURCTCPGIQEKCÁºQCVKXCGHTGSWGPVG1UCVKXQUFGUUCECVGIQ XGKU IGTCNOGPVGDCUGCFQUGORGTEGPVWCKUFGHCVWTCOGPVQ &GUVCHQT
4GEGKVCUNÈSWKFCU
 
'SWKXC GXKFÄPEKCUC%QORCPJKCGUVKOCQXCNQTTGEWRGT¶XGNFQCVKXQ1XCNQTTG %QDGTVWTCFGUGIWTQU 'OFGFG\GODTQFGGFGC
TKCUºQENCUUKHKECFQUPQCVKXQEKTEWNCPVGGPºQEKTEWNCPVG1UICPJQUQW OCQKORCEVQOCKUUKIPKHKECVKXQPCCFQÁºQFC+(45HQKŖ#NWIWÃKUFG
NÄPEKC EWRGT¶XGNFGWOCVKXQÃQOCKQTXCNQTGPVTG C UGWXCNQTLWUVQOGPQU EQDGTVWTCFGUGIWTQUÃEQPUKFGTCFCUWHKEKGPVGRGNC#FOKPKUVTCÁºQRCTC
CURGTFCUFGEQTTGPVGUFGXCTKCÁÐGUPQXCNQTLWUVQFGCVKXQUHKPCPEGKTQU KOÎXGKUPºQTGUKFGPEKCNRCTCCKPUVCNCÁºQFQUGUETKVÎTKQUCFOKPKUVTCVKXQU
.WETQ 2CVTK
2CVTK EWUVQU SWG UGTKCO KPEQTTKFQU RCTC XGPFÄNQ G D  UGW XCNQT FG WUQ 1 EQDTKT GXGPVWCKU UKPKUVTQU  'XGPVQU UWDUGSWGPVGU # %QORCPJKC
OGPUWTCFQUCQXCNQTLWUVQRQTOGKQFQTGUWNVCFQUºQCRTGUGPVCFQUPC NQECNK\CFQU GO 5ºQ 2CWNQ G $CTWGTK Ŗ 8CNQT OGPUCN FQU #NWIWÃKU 4
2TGLWÈ\Q OÏPKQ %CRKVCN 2CTVKEK +PXGU OQPKCN XCNQTFGWUQÃGSWKXCNGPVGCQUHNWZQUFGECKZCFGUEQPVCFQU CPVGUFQU GUV¶CEQORCPJCPFQQURQUUÈXGKUKORCEVQUFQ%QTQPCXÈTWU %18+& 
FGOQPUVTCÁºQFQTGUWNVCFQGOőTGUWNVCFQHKPCPEGKTQŒPQRGTÈQFQGOSWG #%QORCPJKCWVKNK\QWCUUWCUVCZCUFGECRVCÁºQKPETGOGPVCN
KORQUVQU FGTKXCFQUFQWUQEQPVÈPWQFQCVKXQCVÃQHKPCNFCUWCXKFCÕVKN
QEQTTGO  %QPVCU C TGEGDGT #U EQPVCU C TGEGDGT FG ENKGPVGU UºQ FGGORTÃUVKOQUGHKPCPEKCOGPVQUUKOWNCFQUGODCPEQTGPQOCFQEQOQ
FQRGTÈQFQ .ÈSWKFQ UQEKCN RCÁºQ VKOGPVQ  #PQ 3WCPFQQXCNQTTGUKFWCNEQPV¶DKNFQCVKXQGZEGFGTUGWXCNQTTGEWRGT¶XGN UGWUTGHNGZQUPCCVKXKFCFGGEQPÏOKECINQDCNDTCUKNGKTCGGOUGWUPGIÎ
CXCNKCFCUPQOQOGPVQKPKEKCNRGNQXCNQTRTGUGPVGGFGFW\KFCUSWCPFQ VCZCFGFGUEQPVQ'UUCVCZCNGXCGOEQPUKFGTCÁºQQTKUEQFGETÃFKVQGHQK 5QEKGFCFG+PXGUVKFC
C %QORCPJKC TGEQPJGEG WOC TGFWÁºQ FQ UCNFQ EQPV¶DKN FGUVG CVKXQ EKQU2NCPQUFGEQPVKPIÄPEKCUHQTCOGNCDQTCFQURCTCOCPWVGPÁºQCFG
HQTQECUQFCRTQXKUºQRCTCETÃFKVQUFGNKSWKFCÁºQFWXKFQUC#RTQXKUºQ CLWUVCFCCQRTC\QFQEQPVTCVQFGCTTGPFCOGPVQQSWCNÃCLWUVCFQCPWCN %QPXKE'PIGPJCTKC
KORCKTOGPV QW FGVGTKQTCÁºQ  2CTC QU CVKXQU TGIKUVTCFQU RGNQ EWUVQ C SWCFCFGUWCUQRGTCÁÐGUUGORTGLWÈ\QUCQUUGWUENKGPVGUGEQNCDQTCFQ
RCTCETÃFKVQFGNKSWKFCÁºQFWXKFQUCÃGUVCDGNGEKFCSWCPFQGZKUVGWOC OGPVGRGNQ+)2/()81KORCEVQRTQFW\KFQPCFGOQPUVTCÁºQFGTGUWN .VFC
      TGFWÁºQPQXCNQTTGEWRGT¶XGNÃTGIKUVTCFCPQTGUWNVCFQFQRGTÈQFQ5G TGU &GXKFQ ´ XGNQEKFCFG EQO C SWCN C UKVWCÁºQ FQ %18+& GUV¶ UG
GXKFÄPEKCQDLGVKXCFGSWGQUENKGPVGUPºQUGTºQECRC\GUFGNKSWKFCTVQ VCFQUCRCTVKTFCCFQÁºQFC+(45ÃCUWDUVKVWKÁºQFQEWUVQNKPGCTEQO 1PN[RCT
      PºQHQTFGVGTOKPCFQQXCNQTTGEWRGT¶XGNFGWOCVKXQKPFKXKFWCNOGPVGÃ FGUGPXQNXGPFQ GZKUVG KPEGTVG\C UQDTG QU KORCEVQU HKPCPEGKTQU FGPVTQ
FQUQUXCNQTGUFGXKFQUFGCEQTFQEQOQURTC\QUQTKIKPCKUFCEQPVCUC CNWIWÃKU CTTGPFCOGPVQ QRGTCEKQPCN  RGNQ EWUVQ NKPGCT FG FGRTGEKCÁºQ 1WVTQU



   TGCNK\CFCCCP¶NKUGFQXCNQTTGEWRGT¶XGNFCWPKFCFGIGTCFQTCFGECKZC´ FCUQRGTCÁÐGUFC%QORCPJKCUGPFQSWGCVÃCFCVCFGCWVQTK\CÁºQFCU
TGEGDGT1XCNQTFCRTQXKUºQÃCFKHGTGPÁCGPVTGQXCNQTEQPV¶DKNGQXCNQT FQFKTGKVQFGWUQFQCVKXQQDLGVQFGUUGEQPVTCVQGRGNCFGURGUCFGLWTQU
FGOQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUPºQHQKRQUUÈXGNCXCNKCTQWOGPUWTCTQTKUEQ
SWCNQCVKXQRGTVGPEG0CCXCNKCÁºQFC#FOKPKUVTCÁºQKPGZKUVGOKPFKEC
TGEWRGT¶XGN1WVTQUCVKXQUEKTEWNCPVGGTGCNK\¶XGNCNQPIQRTC\Q UQDTGCUQDTKICÁÐGUFGCTTGPFCOGPVQ´UVCZCUGHGVKXCUFGECRVCÁºQ´ 2TQRTKGFCFGRCTC
GOTGNCÁºQ´CVKXKFCFGFC%QORCPJKCGEQPUGSWGPVGOGPVGSWCNSWGTKO

 FQTGUFGőKORCKTOGPVŒUGLCOGNGUGZVGTPQUQWKPVGTPQUTGNCEKQPCFQUC RCEVQGOUWCUFGOQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUPQGPVCPVQTGUUCNVCUGSWG
5ºQCRTGUGPVCFQUCQXCNQTFGEWUVQQWFGTGCNK\CÁºQKPENWKPFQSWCPFQ ÃRQEC FC EQPVTCVCÁºQ FGUUCU VTCPUCÁÐGU  4GENCUUKHKECÁºQ FQU KPXGUVKOGPVQU
HCVQUPGICVKXQUSWGRQFGTKCOKPHNWGPEKCTFGHQTOCTGNGXCPVGQFGUGORG
 
CRNKE¶XGNQUTGPFKOGPVQUGCUXCTKCÁÐGUOQPGV¶TKCUCWHGTKFQU3WCPFQ UCNFQU TGVGPÁÐGU FG ENKGPVGU EQTTGURQPFGPVGU CQ 'ZGTEÈEKQ HKPFQ
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TGSWGTKFQ QU GNGOGPVQU FQ CVKXQ FGEQTTGPVGU FG QRGTCÁÐGU FG NQPIQ GOFG&G\GODTQFG'OEQPHQTOKFCFGEQOQ%2%Ō2QNÈVK #(#%

 QUWVKNK\CFQURCTCFGVGTOKPCÁºQFCXKFCÕVKNGEQPÏOKECGUVKOCFCFQUCVK FWTCPVGQGZGTEÈEKQFG
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ÁÐGU 5#  $CTWGTK  52 1RKPKºQ 'ZCOKPCOQU CU FGOQPUVTCÁÐGU FGOCKUTGURQPUCDKNKFCFGUÃVKECUFGCEQTFQEQOGUUCUPQTOCU#ETGFK CRNKE¶XGN QU CUUWPVQU TGNCEKQPCFQU EQO C UWC EQPVKPWKFCFG LWNICOGPVQRTQHKUUKQPCNGOCPVGOQUEGVKEKUOQRTQHKUUKQPCNCQNQPIQFC TGNGXCPVG FGXGOQU EJCOCT CVGPÁºQ GO PQUUQ TGNCVÎTKQ FG CWFKVQTKC
EQPV¶DGKUFC2NCPQXC2NCPGLCOGPVQG%QPUVTWÁÐGU5# %QORCPJKC  VCOQU SWG C GXKFÄPEKC FG CWFKVQTKC QDVKFC Ã UWHKEKGPVG G CRTQRTKCFC QRGTCEKQPCNGQWUQFGUUCDCUGEQPV¶DKNPCGNCDQTCÁºQFCUFGOQPUVTC CWFKVQTKC #NÃO FKUUQ Ŗ +FGPVKHKECOQU G CXCNKCOQU QU TKUEQU FG RCTCCUTGURGEVKXCUFKXWNICÁÐGUPCUFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKUQWKP
SWGEQORTGGPFGOQDCNCPÁQRCVTKOQPKCNGOFGFG\GODTQFG RCTCHWPFCOGPVCTPQUUCQRKPKºQPHCUGŌ%NKGPVGUEQPVCUCTGEGDGT ÁÐGU EQPV¶DGKU C PºQ UGT SWG C CFOKPKUVTCÁºQ RTGVGPFC NKSWKFCT C FKUVQTÁºQTGNGXCPVGPCUFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKUKPFGRGPFGPVGOGPVG ENWKTOQFKHKECÁºQGOPQUUCQRKPKºQUGCUFKXWNICÁÐGUHQTGOKPCFGSWC
G CU TGURGEVKXCU FGOQPUVTCÁÐGU FQ TGUWNVCFQ FQ TGUWNVCFQ PQCVKXQPºQEKTEWNCPVG%QPHQTOGOGPEKQPCFQPCPQVCGZRNKECVKXCP %QORCPJKCQWEGUUCTUWCUQRGTCÁÐGUQWPºQVGPJCPGPJWOCCNVGTPC UGECWUCFCRQTHTCWFGQWGTTQRNCPGLCOQUGGZGEWVCOQURTQEGFKOGP FCU0QUUCUEQPENWUÐGUGUVºQHWPFCOGPVCFCUPCUGXKFÄPEKCUFGCWFK
CDTCPIGPVGFCUOWVCÁÐGUFQRCVTKOÏPKQNÈSWKFQGFQUHNWZQUFGECKZC C%QORCPJKCRQUUWKETÃFKVQUXCNQTGUCTGEGDGTPºQEKTEWNCPVGTGNC VKXCTGCNKUVCRCTCGXKVCTQGPEGTTCOGPVQFCUQRGTCÁÐGU1UTGURQPU¶ VQUFGCWFKVQTKCGOTGURQUVCCVCKUTKUEQUDGOEQOQQDVGOQUGXKFÄP VQTKCQDVKFCUCVÃCFCVCFGPQUUQTGNCVÎTKQ6QFCXKCGXGPVQUQWEQPFK
RCTCQGZGTEÈEKQHKPFQPGUUCFCVCDGOEQOQCUEQTTGURQPFGPVGUPQVCU EKQPCFCUCEQPVTCVQUFGQDTCUGTGVGÁÐGULWPVQCÎTIºQUGORTGUCURÕ XGKURGNCCFOKPKUVTCÁºQFC%QORCPJKCUºQCSWGNGUEQOTGURQPUCDKNK EKC FG CWFKVQTKC CRTQRTKCFC G UWHKEKGPVG RCTC HWPFCOGPVCT PQUUC QRK ÁÐGUHWVWTCURQFGONGXCTC%QORCPJKCCPºQOCKUUGOCPVGTGOEQPVK
GZRNKECVKXCUEQORTGGPFGPFQCURQNÈVKECUEQPV¶DGKUUKIPKHKECVKXCUGQW DNKECUGRTKXCFCUPQOQPVCPVGFG4OKN&GUVGOQPVCPVG4 FCFGRGNCUWRGTXKUºQFQRTQEGUUQFGGNCDQTCÁºQFCUFGOQPUVTCÁÐGU PKºQ 1 TKUEQ FG PºQ FGVGEÁºQ FG FKUVQTÁºQ TGNGXCPVG TGUWNVCPVG FG PWKFCFGQRGTCEKQPCNŖ#XCNKCOQUCCRTGUGPVCÁºQIGTCNCGUVTWVWTCGQ
VTCU KPHQTOCÁÐGU GNWEKFCVKXCU 'O PQUUC QRKPKºQ CU FGOQPUVTCÁÐGU OKNUºQQTKWPFQFGRNGKVQUGQWCÁÐGULWFKEKCKU#CFOKPKUVTCÁºQ EQPV¶DGKU 4GURQPUCDKNKFCFGU FQ CWFKVQT RGNC CWFKVQTKC FCU FG HTCWFGÃOCKQTFQSWGQRTQXGPKGPVGFGGTTQL¶SWGCHTCWFGRQFGGP EQPVGÕFQFCUFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKUKPENWUKXGCUFKXWNICÁÐGUGUG
EQPV¶DGKU CEKOC TGHGTKFCU CRTGUGPVCO CFGSWCFCOGPVG GO VQFQU QU FC %QORCPJKC CORCTCFC PC QRKPKºQ FQU UGWU CUUGUUQTGU LWTÈFKEQU OQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKU0QUUQUQDLGVKXQUUºQQDVGTUGIWTCPÁCTC\Q XQNXGTQCVQFGDWTNCTQUEQPVTQNGUKPVGTPQUEQPNWKQHCNUKHKECÁºQQOKU CUFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKUTGRTGUGPVCOCUEQTTGURQPFGPVGUVTCPUC
CURGEVQU TGNGXCPVGU C RQUKÁºQ RCVTKOQPKCN G HKPCPEGKTC FC 2NCPQXC EQPUKFGTCSWGVCKUXCNQTGUUºQNÈSWKFQUEGTVQUGEQPUGTXCFQTGUSWCP ¶XGNFGSWGCUFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKUVQOCFCUGOEQPLWPVQGUVºQ UºQ QW TGRTGUGPVCÁÐGU HCNUCU KPVGPEKQPCKU Ŗ 1DVGOQU GPVGPFKOGPVQ ÁÐGUGQUGXGPVQUFGOCPGKTCEQORCVÈXGNEQOQQDLGVKXQFGCRTGUGPVC
2NCPGLCOGPVQG%QPUVTWÁÐGU5#GOFGFG\GODTQFGQFG VQ´UCÁÐGULWFKEKCKUGOEWTUQGVCODÃOEQOTGNCÁºQ´GZRGEVCVKXCFG NKXTGUFGFKUVQTÁºQTGNGXCPVGKPFGRGPFGPVGOGPVGUGECWUCFCRQTHTCW FQU EQPVTQNGU KPVGTPQU TGNGXCPVGU RCTC C CWFKVQTKC RCTC RNCPGLCTOQU ÁºQCFGSWCFC%QOWPKECOQPQUEQOCCFOKPKUVTCÁºQCTGURGKVQGP
UGORGPJQFGUWCUQRGTCÁÐGUGQUUGWUHNWZQUFGECKZCRCTCQGZGTEÈ TGEGDKOGPVQ 0QUUC QRKPKºQ PºQ EQPVÃO TGUUCNXC TGNCEKQPCFC C FGQWGTTQGGOKVKTTGNCVÎTKQFGCWFKVQTKCEQPVGPFQPQUUCQRKPKºQ5G RTQEGFKOGPVQU FG CWFKVQTKC CRTQRTKCFQU ´U EKTEWPUV¸PEKCU OCU PºQ VTGQWVTQUCURGEVQUFQCNECPEGRNCPGLCFQFCÃRQECFCCWFKVQTKCGFCU
EKQHKPFQPGUUCFCVCFGCEQTFQEQOCURT¶VKECUEQPV¶DGKUCFQVCFCUPQ GUUGCUUWPVQ4GURQPUCDKNKFCFGUFCCFOKPKUVTCÁºQRGNCUFGOQPU IWTCPÁCTC\Q¶XGNÃWOCNVQPÈXGNFGUGIWTCPÁCOCUPºQWOCICTCPVKC EQOQQDLGVKXQFGGZRTGUUCTOQUQRKPKºQUQDTGCGHKE¶EKCFQUEQPVTQNGU EQPUVCVCÁÐGUUKIPKHKECVKXCUFGCWFKVQTKCKPENWUKXGCUGXGPVWCKUFGHKEK
$TCUKN $CUGRCTCQRKPKºQ0QUUCCWFKVQTKCHQKEQPFW\KFCFGCEQTFQ VTCÁÐGUEQPV¶DGKU#CFOKPKUVTCÁºQÃTGURQPU¶XGNRGNCGNCDQTCÁºQG FGSWGCCWFKVQTKCTGCNK\CFCFGCEQTFQEQOCUPQTOCUDTCUKNGKTCUGKP KPVGTPQU FC %QORCPJKC Ŗ #XCNKCOQU C CFGSWCÁºQ FCU RQNÈVKECU ÄPEKCUUKIPKHKECVKXCUPQUEQPVTQNGUKPVGTPQUSWGKFGPVKHKECOQUFWTCPVG
EQO CU PQTOCU DTCUKNGKTCU G KPVGTPCEKQPCKU FG CWFKVQTKC 0QUUCU TGU CFGSWCFCCRTGUGPVCÁºQFCUFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKUFGCEQTFQEQO VGTPCEKQPCKUFGCWFKVQTKCUGORTGFGVGEVCOCUGXGPVWCKUFKUVQTÁÐGUTG EQPV¶DGKUWVKNK\CFCUGCTC\QCDKNKFCFGFCUGUVKOCVKXCUEQPV¶DGKUGTGU PQUUQUVTCDCNJQU
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LOOP Gestão de Pátios S.A.
CNPJ nº 19.395.452/0001-48
Demonstrações Contábeis - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)
BALANÇOS PATRIMONIAIS

Prejuízo Líquido do Exercício
Outros Resultados Abrangentes
Resultado Abrangente do Exercício

01/01 a 31/12/19
(4.453)
(4.453)

01/01 a 31/12/18
(5.818)
(5.818)

A LOOP Gestão de Pátios S.A. (“Companhia”), atual denominação social da BCA
Gestão de Pátios S.A., é uma

Lembre sempre de lavar as mãos

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 4ª SÉRIE DA 3ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da
Cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 4ª Série da 3ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Gaia Securitizadora S.A., celebrado em 20 de novembro de 2014 (“Termo de Securitização”), entre a Emissora e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente ﬁduciário dos CRI (“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs.
titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se no dia 21 de maio
de 2020, às 11 horas. Em atendimento aos Decretos estaduais nº 64.881, de 22 de março de 2020, e nº 64.946, de 17 de abril de 2020, do Governo do Estado de São Paulo (“Decretos”), que determinam medida de quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia do COVID-19
(“Novo Coronavírus”), consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do Novo Coronavírus,
bem como em atenção ao Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 (“Ofício-Circular nº 06/2020”) e à Instrução da CVM nº
622, de 17 de abril de 2020 (“Instrução CVM 622”) e conforme previsto na Cláusula 12.4 do Termo de Securitização, a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, conforme instruções descritas abaixo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: (i) (a) tendo em vista que não há previsão de retrocessão facultativa nos documentos da oferta, aprovar ou não a possibilidade de retrocessão em favor da Construtora Dhárma Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.117.224/0001-76 (“Cedente”) da totalidade dos créditos imobiliários
representados pelas Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais sem garantia real imobiliária (“CCI”) emitidas pela Cedente por meio do “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais sem Garantia Real sob a Forma Escritural” (“Escritura de Emissão de CCI”), ﬁrmado em 20 de novembro de 2014, entre a Cedente e o Agente Fiduciário, na qualidade de instituição custodiante, que constituem lastro aos CRI
(“Retrocessão da Totalidade dos Créditos Imobiliários”), sendo certo que, caso aprovado, o pagamento pela Cedente referente a Retrocessão da
Totalidade dos Créditos Imobiliários deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar da data da realização da Assembleia. Caso, por qualquer motivo, a Cedente não realize o pagamento integral em favor da Emissora referente a Retrocessão da Totalidade dos Créditos Imobiliários no prazo
de até 30 (trinta) dias da data da realização da Assembleia, todas as deliberações tomadas na Assembleia serão consideradas automaticamente resolvidas, nos termos dos artigos 127 e 128 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) independentemente de qualquer comunicação, notiﬁcação ou qualquer outro tipo de formalidade pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, ou pela Cedente, sem que seja devida qualquer indenização de pela Cedente, pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário; e (b) consequente Resgate Antecipado da totalidade dos CRI, a ser realizado pela Emissora em até 5 (cinco) Dias Úteis da conﬁrmação do recebimento dos valores pagos pela Cedente referentes à Retrocessão da Totalidade dos Créditos Imobiliários na Conta Centralizadora, conforme disposto na Cláusula 7.1, Cláusula 8.15 item (iv) do Termo de Securitização.; (ii)
caso seja aprovada a matéria do item “i” acima, deﬁnir o Preço de Retrocessão e o correspondente valor de Resgate Antecipado dos CRI, o qual
não poderá ser inferior ao Valor Nominal Unitário (conforme deﬁnido no Termo de Securitização) ou saldo devedor à época, acrescido da Remuneração (conforme deﬁnido no Termo de Securitização) devida desde a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior até a data
do resgate dos CRI, conforme cláusula 7.2 do Termo de Securitização; (iii) caso sejam aprovados os itens (i) e (ii) acima, aprovar, ainda, o cancelamento dos CRI após o Resgate Antecipado, independentemente da celebração de documentos adicionais e a Emissora realizará comunicação ao mercado para ﬁns de indicação (a) da data exata do Resgate Antecipado dos CRI e do valor do Resgate Antecipado e (b) programação do
evento de pagamento perante a B3 - Brasil, Bolsa, Balcão em até 2 (dois) Dias Úteis após o recebimento do Preço de Retrocessão na Conta Centralizadora; e (iv) autorização à Emissora, ao Agente Fiduciário e à Cedente para praticar todos os atos e celebrar todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes
é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Em razão da situação de calamidade pública,
visando a segurança de todos, em linha com os Decretos, o Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN e com a Instrução CVM 622, a Assembleia será
realizada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRI, previamente à realização da Assembleia, àqueles que enviarem solicitação por correio eletrônico para jurídico@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia,
juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRI devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou
plataforma equivalente, conforme o caso, em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Titulares de CRI deverão acessar o link de acesso à reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identiﬁcar-se em seu
acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identiﬁcar e permitir o acesso e participação à reunião. Os Titulares de CRI, mediante identiﬁcação de nome, número de CPF/ME ou CNPJ/ME, poderão participar, se manifestar e votar na Assembleia, na qual será permitida a comunicação entre os Titulares de CRI. Haverá acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica ou certiﬁcado digital via Docusign ou plataforma equivalente, sem prejuízo, os Titulares de CRI presentes à Assembleia deverão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica ou certiﬁcado digital via Docusign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário. São Paulo, 29 de abril de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.
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DRIELLE Participações S/A
CNPJ 31.263.629/0001-58
(Demonstrações findas em 2018 e 2019)
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo
31.12.2018
31.12.2019
Ativo Circulante
Caixa ou Equivalente Caixa
593,05
3.819,69
Não Circulante
Imobilizado
- 10.518.844,10
Total do Ativo
593,05 10.522.663,79
Passivo
Passivo Circulante
Obrigações Tributárias
21.217,50
Patrimônio Líquido
Capital Subscrito
1.000,00 10.213.470,00
Lucros / Prejuízos Acumulados
(406,95)
287.976,29
Total do Passivo
593,05 10.522.663,79
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2019
1. Contexto Operacional: Drielle Participações S/A - A Sociedade iniciou
suas atividades em 02/07/2018, tem como objetivo social outras sociedades
de participação, exceto holdings. 2. Do Capital Social: Seu capital social em
2018 era de R$ 1.000,00, mas em 31/01/2019 houve aumento de capital
com a transferência de dois imóveis como segue: 2.1. Terreno situado na
Rua Barão de Cotegipe, sob matrícula nº 232.387 e registro em São Paulo
nº 087.093.0027-9 no valor de R$ 7.826.040,00; 2.2. Prédio e terreno situado na Rua Barão de Cotegipe, sob matrícula nº 120.994 e registro em São
Paulo nº 087.093.0028-7 no valor de R$ 2.386.430,00. Totalmente integralizado em suas Ações Ordinárias no valor de R$ 1.000,00. 3. Elaboração e
Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práti-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31.12.2018
31.12.2019
Receitas
Receitas Operacionais
863.958,37
Reembolsos e Recuperação de Despesas
75.000,00
Despesas
Despesas Operacionais
(75.000,00)
Administrativa
(250,00)
Tributárias
(156,95)
(102.346,13)
Financeiras
(729,00)
Lucros / Prejuízos do Exercício
(406,95)
760.883,24
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS
Descrição
31.12.2018
31.12.2019
( – ) Saldo Inicial do Exercício
406,95
( + ) Resultado do Exercício
406,95
(760.883,24)
( – ) Dividendos ou Lucros distribuídos
472.500,00
( = ) Lucros / Prejuízos Acumulados
406,95
(287.976,29)
cas contábeis emanadas da Legislação Societária, normas do Conselho
Federal de Contabilidade e do (CPC) Comitê de Pronunciamento Contábil,
quando aplicáveis. 4. Descrições das Principais Práticas Contábeis: Apuração do Resultado: As receitas e Custos/despesas foram registrados pelo
regime de competência. 5. Do resultado do Exercício: Em 31/12/2019, foi
apurado um Lucro no valor de R$ 760.883,24. Durante o exercício, foi distribuído na forma de Lucros montante equivalente a R$ 472.500,00 e o saldo
remanescente transferido para a conta Lucros Acumulados.
Monica Andres Garcia Morejon
Diretora-Presidente - CPF 023.134.858-46
Oswaldo Caciello
Técnico em contabilidade - TC CRC: 1SP059147/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31.12.2018 31.12.2019
Modo Direto
Fluxo de Caixa Originado de: Atividades Operacionais
Caixa Gerado pelas Operações
Tributos Pagos
- (80.315,65)
Fluxo de Caixa antes de Itens Extraordinários
Outros recebimentos/pagamentos líquidos
(406,95) 862.416,39
Caixa Líquido Proveniente Atividades Operacionais (406,95) 782.100,74
Atividades de Investimentos:
Caixa Líquido Utilizado Atividades de Investimentos
Atividades de Financiamentos:
Integralização de Capital
1.000,00
Pagamento de Lucros e Dividendos
- (472.500,00)
Pagamento de Empréstimos de Debêntures
- (306.374,10)
Caixa Líquido Gerado Atividades
de Financiamentos
1.000,00 (778.874,10)
Aumento nas Disponibilidades
593,05
3.226,64
Disponibilidades - Início do Período
593,05
Disponibilidades - Final do Período
593,05
3.819,69
Resultado do Período:
(406,95) 760.883,24
Ajustes conciliar resultado valor disponibilidades geradas (Aplicadas)
Variação nos Ativos e Passivos
Aumento das Despesas Antecipadas
2.737,50
Aumento Fornecedores e Contas a Pagar
Aumento Imposto Renda e Contribuição Social
- 18.480,00
Total de Ajustes
- 21.217,50
Disponibilidade Líquida Gerada Atividades
Operacionais
593,05
3.226,64

Clarex S.A.

Balanços patrimoniais
2019 2018
Ativo/Circulante
3.078 13.243
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 7)
2.379 3.525
Contas a receber de clientes (Nota 8)
94
Empresas ligadas e controladas (Nota 16)
231 9.135
Impostos a recuperar
452 414
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 6 (b))
9
6
Outros ativos circulantes
7
69
Não Circulante / Realizável a longo prazo
82
24
IR e CS diferidos (Nota 10 (a))
69
10
Imobilizado
13
14
Total do Ativo
3.160 13.267
Passivo/Circulante
1.044 11.035
Fornecedores
13
55
Empréstimos e financiamentos (Nota 9)
- 10.877
Salários e encargos sociais
22
28
Impostos e contribuições a recolher
2
2
Empresas ligadas e controladas (Nota 16)
951
32
Outras contas a pagar
53
41
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 6 (b))
3
Patrimônio líquido (Nota 11)
2.116 2.232
Capital social (Nota 11)
1.500 1.500
Reservas de lucros
616 732
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
3.160 13.267
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Informações gerais: A Clarex S.A., sociedade anônima de capital fechado (“Companhia”)
com sede em Guarulhos - SP, atua como exportadora comercial (trading) inscrita na Secex e tem
como objeto social e atividade preponderante a exportação de produtos manufaturados e semimanufaturados. A Companhia é controlada pela Umicore do Brasil Ltda. (constituída no Brasil),
que detém 99,99% das suas ações, que por sua vez pertence ao grupo econômico Umicore N.V,
empresa de capital aberto, com sede na Bélgica. As presentes demonstrações financeiras foram
aprovadas pela administração da Companhia em 28/04/2020. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1 Base de
preparação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no
caso de ativos financeiros, outros ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
contábeis da Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2 Conversão de moeda
estrangeira: (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente
econômico no qual a Companhia atua (a “moeda funcional”). Essas demonstrações financeiras
são apresentadas em R$, que é moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. (b) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são
convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das
transações ou da avaliação, na qual os itens são mensurados. Os ganhos e as perdas cambiais
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do
exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos
na demonstração do resultado, como “Outras Receitas (despesas) operacionais, líquidas”. 2.3
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos
bancários de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses e com
risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos em contas
garantidas na demonstração do fluxo de caixa. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como “Financiamento”, no passivo circulante. 2.4 Ativos financeiros: 2.4.1
Classificação: A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de
mensuração: (i) Mensurados ao valor justo por meio do resultado. (ii) Mensurados ao custo
amortizado. A classificação depende do modelo de negócio da Companhia para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. A Companhia classifica como ativos
financeiros ao valor justo por meio do resultado, os investimentos em títulos de dívidas que não
se qualificam para mensuração ao custo amortizado (Nota 5). 2.4.2 Reconhecimento e mensuração: No reconhecimento inicial, a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo
acrescido, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado,
dos custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de
transação de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado. 2.4.4 Impairment: A Companhia valia, em base prospectiva, as perdas
esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco
de crédito. Para as contas a receber de clientes, a Companhia reconhece as perdas esperadas
ao longo da vida útil dos títulos a receber a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis,
quando identifica que há risco de perdas superiores ao montante coberto por seguro de crédito
(Nota 8). 2.4.5 Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são
compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal
de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em
eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência,
insolvência ou falência da Companhia ou da contraparte. 2.5 Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge: Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo
na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são subsequentemente, mensurados
ao seu valor justo. Os instrumentos derivativos Non-Deliverable Forward (NDF) contratados
pela Companhia têm o propósito de proteger suas operações contra os riscos de flutuação nas
taxas de câmbio. Os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato
de derivativos é celebrado e na data de cada fechamento contábil, com suas variações registradas como outras despesas receitas operacionais líquidas. O valor justo dos instrumentos derivativos está divulgado na Nota 6(b). Todos os valores justos em 2019 e 2018 têm um vencimento remanescente do item protegido inferior a 12 meses. 2.6 Contas a receber de clientes: As
contas a receber de clientes, incluindo partes relacionadas, correspondem aos valores a receber
de clientes pela revenda de mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia. O
prazo médio de recebimento é de 15 dias a partir do embarque das mercadorias, sendo assim,
as contas a receber são classificadas no ativo circulante. As contas a receber de clientes são,
inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão de crédito para liquidação
duvidosa (impairment). Na prática são normalmente reconhecidas ao valor faturado, ajustado
pela provisão para impairment, se necessária. 2.7 Imobilizado: O imobilizado é mensurado
pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição e as depreciações são calculadas pelo método linear, com base
no prazo de vida útil dos bens. Anos: Móveis e Utensilios, 10; Hardwares, 5. 2.8 Fornecedores:
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a
pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de
taxa efetiva de juros. 2.9 Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos são reconhecidos,
inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da
taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que
a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos,
12 meses após a data do balanço. 2.10 IR e CS correntes e diferidos: As despesas de IR e CS
do período compreendem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de IR e CS corrente e diferido são calculados
com base nas leis tributárias promulgadas, na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com
relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável da margem a interpretações, e
estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às
autoridades fiscais. O IR e a CS diferidos são calculados sobre as correspondentes diferenças
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis
das demonstrações financeiras, e reconhecidos desde que seja provável que a diferença temporária será revertida em um futuro previsível. 2.11 Provisões para contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: a Companhia
tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido
estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras. 2.12 Benefícios a empregados: (a) Benefícios pós-emprego: A Companhia
possui planos de pensão de contribuição definida e reconhece os custos de demissões quando
está comprometida com o encerramento do vínculo empregatício de funcionários. Não há qualquer outro benefício pós-emprego. (b) Bônus aos empregados (remuneração variável): O
reconhecimento desse bônus é registrado mensalmente pela Companhia, vis-à-vis as metas
estabelecidas pela administração, estando apresentados na rubrica “Salários e encargos sociais” do passivo circulante. 2.13 Reconhecimento de receita: A receita compreende o valor
justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no
curso normal das atividades. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos, quando aplicável. Para 31/12/2019 e 2018, não havia deduções
de receita, uma vez que as vendas são substancialmente de exportações e não há incidência de
impostos. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades, conforme descrição a seguir, a
Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo
de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda. (a) Revenda de mercadorias: A Companhia revende produtos intermediários químicos, metalúrgicos e afins que são
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Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Capital
Reservas de lucros
Lucros
Dividendos
Demonstração do resultado
2019
2018
Social Legal Dividendos a distribuir acumulados adicionais propostos Total
Receita operacional líquida (Nota 12)
104.165 104.892
2.200 316
814
- 3.330
Custo dos produtos revendidos (Nota 13)
(102.591) (102.354) Em 31/12/2017
(700)
- (700)
Lucro bruto
1.574
2.537 Redução de capital
(814)
(814)
Receitas (despesas) operacionais: Vendas (Nota 13)
(455)
(332) Distribuição de dividendos de exercícios anteriores (R$5,4267 por ação - média ponderada)
419
- 419
Administrativas e gerais (Nota 13)
(714)
(570) Lucro líquido do exercício
- (16)
16
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (Nota 14)
(411)
(932) Destinação do lucro: Constituição de reserva legal
(3)
- (3)
(1.580) (1.834) Dividendos minimos obrigatórios (R$0,001 por lote de mil ações ação (Nota 11c))
432
(432)
Lucro operacional antes do resultado financeiro
(6)
703 Transferência do saldo para reserva de dividendos a distribuir
1.500 300
432
- 2.232
Resultado financeiro (Nota 15): Despesas financeiras
(241)
(207) Em 31/12/2018
(116)
- (116)
Receitas financeiras
71
102 Lucro líquido do exercício
(116)
116
(170)
(105) Destinação do lucro: Compensação de prejuízo do exercício com resultado exercício anterior
1.500 300
316
- 2.116
Lucro antes do IR e CS
(176)
598 Em 31/12/2019
IR e CS (Nota 10(c))
60
(179)
Demonstração dos fluxos de caixa
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
(116)
419 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019 2018 Impostos e contribuições a recolher
19
67
Ações do capital social no final do exercício
1.500.000 1.500.000 Lucro antes do IR e CS
(176) 598 Outras contas a pagar
16 (40)
Lucro líq. (prejuízo) por ação do capital no fim do exerc. - R$ (0,077)
0,279 Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa
Caixa proveniente das (aplicadas nas) atividades operacionais
9.914 (3.687)
1
1 IR e CS pagos
(18) (273)
Demonstração dos resultados abrangente
2019 2018 Depreciações e amortizações
(9)
1 Juros pagos
(240) (207)
Lucro líquido do exercício
(116) 419 Ganhos e perdas de variações cambiais não realizadas
(6)
(6) Juros recebidos
75 110
Total do resultado abrangente do exercício
(116) 419 Ganhos e perdas com operações forward não realizadas
Despesas de juros (líquida de juros ativos)
165
97 Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operac.
9.731 (4.057)
adquiridos da controladora e de terceiros. As vendas dos produtos são reconhecidas sempre que Formação/reversão provisões diversas
(3)
- Fluxos de caixa das atividades de financiamentos: Dividendos distribuídos - (814)
a Companhia efetua a entrega dos produtos para o seu cliente, a qual não ocorre até que: (a) o
(28) 691 Redução de capital
- (700)
valor da receita pode ser mensurado com segurança; (b) é provável que benefícios econômicos Variações nos ativos e passivos: Contas a receber clientes - terceiros
93 369 Ingresso de empréstimos e financiamentos
99.158 11.129
futuros fluirão para a Companhia; e (c) critérios específicos tiverem sido atendidos para cada Contas a receber clientes - ligadas e controladas
8.913 (4.702) Amortização de empréstimos e financiamentos
(110.035) (4.500)
uma das atividades da Companhia. A Companhia se considera em todas as compras e vendas Instrumentos financeiros derivativos
5
- Caixa líq. proveniente das (aplicado nas) ativ. de financiamentos (10.877) 5.115
efetuadas na posição de principal e não atuando como agente, isso devido ao fato que assume Outras ativos circulantes e impostos a recuperar
25 (95) Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
(1.146) 1.058
os riscos econômicos de variações cambiais decorrentes de efetuar compras em moeda local e Fornecedores - terceiros
(42)
10 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
3.525 2.475
vendas em moeda externa. (b) Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme Fornecedores - ligadas e controladas
919
2 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
2.379 3.525
o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. Quan- Salários e encargos sociais
(6)
13
(1.146) 1.050
do uma perda (impairment) é identificada em relação a contas a receber, a Companhia reduz o
valor contábil para seu valor recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, o portfólio de derivativos relacionados a moedas vendidas em dólares americanos pode ser re71
102
descontado à taxa efetiva de juros original do instrumento. Subsequentemente, à medida que o sumido conforme tabela a seguir:
(170) (105)
Valor de
tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida de receita finan16. Empresas ligadas e controladora: (a) Saldos e transações com partes
referência
Ganhos/ Ganhos/
ceira. Essa receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar
relacionadas:
2019
2018
(nacional)
perdas perdas não
o valor recuperável, ou seja, a taxa original do instrumento. 2.14 Distribuição de dividendos:
Umicore Ligadas
Umicore Ligadas
Rating
em USD Valor justo realizados realizados
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo Tipo
Saldos
do Brasil
no
do Brasil
no
ao final do exercício, com base no estatuto social que prevê a distribuição de dividendos mínimos Contratos a
Ativo circulante
Ltda. exterior Total Ltda. exterior Total
de 1% ao final do exercício. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado termo (NDF) 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Contas a receber de clientes
231
231
- 9.135 9.135
AAA BBB
no passivo na data em que são aprovados pelos acionistas em Assembleia Geral. O saldo a
231
231
- 9.135 9.135
- (3)
- (283) (85) (3)
- Passivo circulante: Fornecedores distribuir fica segregado em conta do patrimônio líquido denominado “Dividendos a distribuir”. Bradesco (*) (bra) (bra) (96)
906
906
AAA AAA
2.15 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: Alterações adotadas pela CompaDividendos a distribuir
4
4
4
4
(bra) (bra) 290
- 9
9
- Outras contas a pagar
nhia: As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em Itaú (*)
41
28
28
41
AAA.
01/01/2019 e não tiveram impactos materiais para a Companhia: IFRS 16 - Operações de Ar45
906
951
32
32
- 11
- Transações
rendamento Mercantil: Com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o Santander (**) br A-2
- 116
- 6 52 167
- 6 Operações mercantis: Vendas
passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso dos ativos arrendados para praticamente JP Morgan (*) BrAAA AA- 100.504 100.504
- 101.206 101.206
194 116 6 6 (232) 93
6 6 Compras
todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do
81.227
- 81.227 77.930
- 77.930
2019 2018 Dividendos adicionais
escopo determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. A administração da (*) Fitch. (**) Moody’s. 7. Caixa e equivalente de caixa:
814
814
2
2 Dividendos do exercício
Companhia efetuou a análise dos contratos vigentes, avaliando se se estes contêm ou não ar- Caixa
3
3
1.523 2.208 Outras despesas (aluguel)
rendamento em face das novas regras contábeis presentes no IFRS 16. Esta análise não revelou Depósitos bancários à vista
22
22
19
19
854 1.315 (b) Remuneração do pessoal-chave da administração: Os administradores da Companhia
contratos desta natureza na Companhia. 2.16 Novas normas que ainda não estão em vigor: Aplicação financeira (i)
2.379
3.525
As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o
são também administradores de sua controladora. As despesas são compartilhadas entre as
exercício de 2019. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permi- (i) Em 31/12/2019 e 2018, a Companhia possuía investimentos de curto prazo, nas modalida- empresas baseadas em critério de rateio e calculados mensalmente. O montante da
tida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). Estrutura Conceitual: em des de CDB e Compromissada - Renda Fixa, com baixo risco, lastro em remuneração que coube à Companhia pago aos seus diretores estatutários foi de R$24 (R$21
2019 2018 - 2018). Destes, R$18 (R$16 - 2018) correspondem a salários e benefícios e R$6 à gratificação
março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros, títulos privados e liquidez imediata. 8. Contas a receber de clientes:
- 94 (R$5 - 2018). 17. Compromissos assumidos: Em 31/12/2019 e de 2018, não existiam
VXEVWLWXLQGRDYHUVmRDQWHULRUHPLWLGDHP$VSULQFLSDLVPXGDQoDVIRUDPDXPHQWRGD Contas a receber a vencer
- 94 compromissos significativos de médio e longo prazos de nenhuma natureza. 18. Seguros: A
SURHPLQrQFLDGDJHVWmRQRREMHWLYRGDSUHSDUDomRGHUHODWyULRVILQDQFHLURVUHVWDEHOHFLPHQWRGDSUXGrQFLDFRPRXPFRPSRQHQWHGHQHXWUDOLGDGHGHILQLomRGHHQWLGDGHUHYLVmRGDV As transações da Companhia são mantidas principalmente com partes relacionadas, o que Companhia busca no mercado apoio de consultores de seguros para estabelecer coberturas
GHILQLo}HVGHDWLYRHSDVVLYRUHPRomRGRSDUkPHWURGHSUREDELOLGDGHSDUDUHFRQKHFLPHQWRH justifica a não existência de contas a receber de clientes em 2019. Em 31/12/2018, a adminis- compatíveis com o seu porte e suas operações. Foram contratados os seguintes ramos no
tração
entendeu
não
haver
necessidade
em
constituir
provisão
para
devedores
duvidosos,
de- contexto de contratação de seguros corporativos: responsabilidade civil, lucros cessantes e
LQFOXVmRGHRULHQWDo}HVVREUHGHVUHFRQKHFLPHQWRLQFOXVmRGHRULHQWDo}HVVREUHEDVHVGLIHUHQWHVGHPHQVXUDomRHDILUPDomRTXHRUHVXOWDGRpRSULQFLSDOLQGLFDGRUGHGHVHPSHQKRH vido ao seguro de crédito mantido junto à seguradora COFACE, conforme descrito na Nota 18. transportes. Para o seguro de crédito COFACE, contrata-se uma linha de crédito específica para
2019
2018
que, em princípio, as receitas e despesas em outros resultados abrangentes deveriam ser reci- 9. Empréstimos e financiamentos:
o cliente de acordo com o valor do faturamento, e o limite de cobertura em caso de inadimplência
US$ Reais US$ Reais por parte do devedor é de 95% do valor contratado. 19. Eventos Subsequentes: O mercado
clados quando isso aprimorar a relevância ou a apresentação fiel das demonstrações financei- Modalidade
Adiantamento
contratos
de
câmbio
exportação
ACC
2.804
10.864
ras. Alterações ao IAS 1 “Presentation of Financial Statements” e IAS 8 “Accounting
brasileiro mostrou maior volatilidade no primeiro trimestre de 2020, devido, entre outros fatores
3
13 possíveis, ao avanço da epidemia do vírus Covid-19 e às medidas restritivas que estão sendo
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”: em outubro de 2018, o IASB emitiu Adiantamento contratos de câmbio exportação - ACC (juros) - 2.807 10.877 adotadas no Brasil e em outros países, na tentativa de minimizar a expansão da doença, o que
a definição de “material” e fez alterações pertinentes no IAS 1 e IAS 8, cuja versão revisada Empréstimos e financiamentos - circulante
Moeda Encargos
possui data efetiva de aplicação a partir de 10/01/2020. Alterações ao IFRS 3 “Business Detalhes dos contratos pode desacelerar a economia global. Em seu comunicado à imprensa em 7/02/2020, referente
em US$
de origem ao ano - %
Início
Final aos resultados do ano de 2019, a empresa controladora final, Umicore S.A., destacou os riscos
Combinations”: “: em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração ao IFRS 3, que possui data
545 2,820% 03/12/2018 08/01/2019 relacionados ao impacto do surto de coronavírus em suas perspectivas para 2020. A
efetiva a partir de 10/01/2020. A Companhia não mantém e nem tem expectativa de manter ACC 192603247 - SANTANDER
454 2,950% 17/12/2018 25/01/2019 controladora atualizou o impacto em 26/03/2020 através de um novo comunicado à imprensa.
operações desta natureza. Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não ACC 194033745 - SANTANDER
1.805 3,170% 20/12/2018 25/01/2019 Tanto quanto para controladora final Umicore S.A., diante da substancial incerteza relacionada
entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras ACC 197493866 - BRADESCO
2.804
da Companhia. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgaà magnitude e duração, é impossível para a Clarex S.A. prever o impacto do COVID-19 em seus
mentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em A Companhia, durante o exercício de 2019, liquidou em sua totalidade o saldos dos empréstimos mercados e atividades. A Companhia está monitorando os desenvolvimentos subsequentes e os
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as cir- e financiamentos em aberto em 2018, bem como os empréstimos adquiridos em 2019 no valor possíveis impactos em suas operações. No momento da assinatura, a administração não
cunstâncias. 3.1 Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, a nominal de R$99.106 (USD 25.275) e taxa de juros de 2,6232%a.a. 10. IR e CS: (a) Composi- espera impactos significativos em sua liquidez, em seus riscos de crédito nem em maiores
Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis re- ção do IR e CS diferidos: Os saldos de ativos e passivos diferidos apresentam-se riscos de redução ao valor recuperável de seus ativos. O surto de COVID-19 é considerado um
2019 2018 evento subsequente sem ajustes.
sultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas como segue: Diferido ativo
131
que apresentam um risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de Prejuízos fiscais/base negativa de CS
Diretoria
(6) (6)
ativos e passivos para o próximo exercício estão relacionadas e contempladas a seguir: (a) IR e Ganhos com contratos de derivativos não realizados
Ulf Carsten Bertil Gerleman - Diretor
5 8
CS diferidos: A Companhia reconhece IR e CS diferidos com base nas diferenças entre o valor Provisão para participação nos resultados
Solange de Castro Figueiredo Mantovani - Contadora CRC 1SP243318/O-9
37 31
contábil apresentado nas demonstrações financeiras e a base tributária dos ativos e passivos, Provisão com serviços de consultoria
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
40 (2) Aos Administradores e Acionistas Clarex S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiutilizando-se as alíquotas em vigor. A Companhia revisa regularmente os impostos diferidos Perdas cambiais não realizadas
207 31 ras da Clarex S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as
ativos em termos de possibilidade de recuperação, considerando-se o lucro histórico gerado e
34% 34% respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
os lucros tributáveis futuros projetados, de acordo com estudos de viabilidade técnica. (b) Valor Alíquota nominal
70 10
justo de derivativos: O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em IR e CS diferidos não circulante
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu (b) Período estimado de realização: Os valores dos ativos fiscais diferidos apresentam as notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
2019 2018
julgamento para avaliar diversos métodos e definir premissas que se baseiam principalmente seguintes expectativas de realização: Ano
2019
- 10 demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
nas condições de mercado existentes na data do balanço. 4. Gestão de risco financeiro: 4.1
70
- relevantes, a posição patrimonial e financeira da Clarex S.A. em 31/12/2019, o desempenho de
Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a expõem a alguns riscos financei- 2020
70 10 suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
ros: risco de mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de
práticas
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de
2019 2018
taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de (c) Reconciliação do benefício (despesa) do IR e da CS:
(175) 598 acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
risco é realizada pelo departamento financeiro da Companhia, segundo as políticas aprovadas Lucro antes do IR e da CS
34 34 conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades
pelo grupo econômico Umicore N.V., com sede na Bélgica, que avalia e protege a Companhia Alíquota nominal combinada do IR e da CS - %
60 (204) do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à
contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais. O Grupo IR e CS às alíquotas da Legislação
Companhia,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio- 25
econômico estabelece princípios para a gestão de risco global, bem como para áreas específi- Outras despesas (receitas) indedutíveis, líquidas
60 (179) nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cas, como risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros Despesa de IR e CS no resultado do exercício
- (170) cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
derivativos e não derivativos e investimento de excedentes de caixa. (a) Risco de mercado: IR e CS correntes
60 (9) evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase:
Risco cambial: A Companhia atua internacionalmente e está exposta ao risco cambial decor- IR e CS diferidos
Chamamos
atenção
para a Nota 16 às demonstrações financeiras, que descreve que a Compa60 (179)
rente de algumas moedas, basicamente com relação ao dólar americano. Nas condições da
política de gerenciamento de riscos, a Companhia administra alguns dos riscos por meio da 11. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social atual de R$1.500, totalmente inte- nhia mantém saldos e realiza transações com sua controladora e outras partes relacionadas em
utilização de instrumentos derivativos, sendo proibidas negociações especulativas e venda a gralizado, é representado por 1.500.000 (2018 - 1.500.000) ações no valor nominal de R$1,00 montantes significativos em relação à sua posição patrimonial e financeira e aos resultados de
descoberto (Nota 6(b)). (b) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de operações com cada, assim distribuídas em 31/12: Acionistas, 2019: Umicore Brasil Ltda., 1.499.999; ULF suas operações. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades
da
administração
e da governança pelas demonstrações financeiras: A administrainstrumentos financeiros derivativos e instituições financeiras, bem como de exposições de Carsten Bertil Gerleman, 1; 1.500.000. O capital social da Companhia foi reduzido em R$700,
crédito a clientes, incluindo contas a receber em aberto. Para bancos e instituições, são aceitos conforme aprovação em Assembleia Geral realizada em 11/05/2018, mediante a devolução do ção da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
preferencialmente títulos de entidades independentes classificadas com rating mínimo “A”. No valor aos acionistas em dinheiro. A redução foi determinada de forma a alinhar o capital social financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que
caso de clientes que não sejam classificados por agência independente, a área de crédito ana- da Companhia ao volume de suas operações. (b) Reservas de lucros: (i) Reserva legal: A re- ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres
lisa os limites do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada serva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
e classificações internas ou externas. A utilização de limites de crédito é monitorada regular- poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
mente e o risco de crédito é transferido para o COFACE na contratação do seguro. (c) Risco de capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. Em Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
liquidez: As previsões de fluxos de caixas são realizadas e monitoradas de modo a assegurar 2018, a Companhia reduziu sua reserva legal em R$16, para manutenção do limite de 20% do sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fiadequado suprimento financeiro para atender às necessidades operacionais da Companhia. Em seu capital social. (ii) Dividendos a distribuir: Aos acionistas está assegurado, pelo Estatuto nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera31/12/2019 e de 2018 a Companhia possuía um capital circulante líquido positivo e utilizava Social, um dividendo mínimo correspondente a 1% do lucro líquido apurado em cada exercício ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
adiantamento de contrato de câmbio concedido por instituições financeiras. 5. Instrumentos social, ajustado consonante a legislação em vigor. A Companhia apurou prejuízo em responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
31/12/2019, o qual foi absorvido pelas reservas de lucros dos dividendos não distribuídos de do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela
financeiros por categoria: Instrumentos financeiros por categoria:
exercícios anteriores (Em 31/12/2018 - dividendo distribuído de R$3). Adicionalmente, em auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
Ativos
Derivativos ao
2018, foram distribuídos R$814 referentes a dividendos adicionais de 2017, conforme delibera- que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
ao custo
valor justo por
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
ção da AGO ocorrida em 11/05/2018.
Ativos, conforme o
amortizado meio do resultado
Total
2019 2018 opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audibalanço patrimonial
2019 2018 2019 2018 2019 2018 12. Receita de revenda de mercadorias:
105.088 104.892 toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecCaixa e equivalentes de caixa
2.379 3.525
- 2.379 3.525 Revenda de produtos no exterior
105.088 104.892 tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
Contas a receber de clientes
(923)
- fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
e partes relacionadas
231 9.229
- 231 9.229 Deduções: Devoluções e abatimentos
(923)
- influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
9
6
9
6
Instrumentos financeiros derivativos 104.165 104.892 com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de
2.610 12.754
9
6 2.619 12.760 Receita líquida de vendas
2019
2018 acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissio13. Custos e despesas por natureza:
Passivos
Derivativos ao
Produtos para revenda
(102.591) (102.355) nal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaao custo
valor justo por
Remunerações, encargos sociais e benefícios a empregados
(134)
(134) liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
Passivo, conforme o
amortizado meio do resultado
Total
(1)
(1) causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
balanço patrimonial
2019 2018 2019 2018 2019 2018 Encargos de depreciação e amortização
(118)
(107) tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
Empréstimos e financiamentos
- 10.877
- 10.877 Serviços e consultorias
Utilidades (energia elétrica, água, etc)
(4)
(2) nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
Fornecedores e partes relacionadas,
(257)
(254) o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
excluindo obrigações legais (i) 1.017 128
- 1.017 128 Despesa de transporte (engloba seguro com transporte e escolta)
Outras despesas
(655)
(404) falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos conInstrumentos financeiros
(103.760) (103.257) troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropria3
3
derivativos
2019
2018 dos às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
1.017 11.005
3
- 1.020 11.005
(102.591) (102.355) controles internos da Companhia. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e
(i) O saldo compreende as operações de fornecedores, outras contas a pagar e transações com Custo dos produtos vendidos
(455)
(332) a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
partes relacionadas, mencionadas na Nota 16(a). As obrigações decorrentes da legislação estão Despesas com vendas
(714)
(570) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
excluídas do saldo, uma vez que essa análise é exigida somente para instrumentos financeiros. Despesas administrativas e gerais
(103.760) (103.257) operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
6. Instrumentos financeiros derivativos: (a) Em 31/12/2019 e de 2018, a Companhia possuía
ativos e passivos denominados em dólares americanos nos montantes 14. Outras receitas (despesas) operac., líquidas: Variação cambial 2019 2018 relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidaPerdas com variações cambiais
(4.902) (20.765) de de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
descritos a seguir:
2019
2018
4.721 19.719 devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
Item
Em USD Em R$ Em USD Em R$ Ganhos com variações cambiais
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
Contas a receber de clientes e ligadas
57 230 2.382 9.230 Resultado com operações de hedge
(1.047) (994) inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
Total do ativo
57 230 2.382 9.230 Perda com contratos de derivativos relacionados a moedas
821 1.093 a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
Contas a pagar
(226) (912)
(11)
(44) Ganhos com contratos de derivativos relacionados a moedas
3
- mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
Empréstimos e financiamentos
- (2.807) (10.877) Formação/reversão diversas
21 conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações
Total do passivo
(226) (912) (2.818) (10.921) Receitas diversas
(7)
(6) financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
Exposição líquida
(169) (682) (436) (1.691) Outras despesas)
(411) (932) o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
A exposição negativa é tratada pela Companhia através da contratação de instrumentos financeiros derivativos NDF - Non Delivered Forward, cuja gestão é feita de forma consolidada para 15. Resultado financeiro:
2019 2018 respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
as empresas localizadas no Brasil. (b) Contratos de câmbio a termo: Os instrumentos finan- Despesas financeiras: Juros passivos
(241) (207) significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles interceiros derivativos são contratados de acordo com a política da controladora, com instituições
(241) (207) nos que identificamos durante nossos trabalhos. Barueri, 28/04/2020. PricewaterhouseCoofinanceiras de primeira linha no Brasil. O valor justo no balanço patrimonial tem seus preços Receitas financeiras: Juros ativos
74
109 pers - Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5, Emerson Lima de Macedo - Contador
(3)
(7) CRC 1BA022047/O-1.
cotados (não ajustados) em mercados ativos e passivos idênticos (Nível 2). Em 31 de dezembro, PIS e COFINS sobre receitas financeiras
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Previsão de
crescimento
agropecuário cai de
3,8% para 2,4%
em 2020
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) projeta que
o setor agropecuário deve crescer 2,4% em 2020. A previsão é 1,4
ponto percentual abaixo da avaliação anterior (3,8%).
“Mesmo com essa redução, o desempenho é muito superior em
relação aos demais setores da economia, que vivem um momento
recessivo causado pela pandemia de Covid-19”, assinala nota do
Ipea.
Segundo Boletim Agro, divulgado pelo instituto na quartafeira (29) a principal razão para a redução de estimativa está no
recuo da produção de soja por causa queda da colheita do grão no
Rio Grande do Sul, conforme já detectado pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do feito pelo IBGE.
A produção nacional de soja tinha aumento estimado em 10,4%
para o ano. Esse desempenho será de 6,4%, quatro pontos
percentuais abaixo conforme os novos cálculos.
No conjunto dos produtos agrícolas, o crescimento previsto
caiu de 4,5% para 2,8%. A produção de cana-de-açúcar deverá
crescer 1,4%, mais de um ponto percentual abaixo do inicialmente
esperado (2,5%). Nesse cenário generalizado de queda, chama atenção o aumento da produção de café, que teve a projeção de crescimento elevada de 14,2% para 15,4%.
A avaliação considera que a recessão trará impactos especialmente a produção de carne. A previsão de taxa de crescimento
desse segmento caiu de 3,5% para 1,1%.
“O mercado de carne bovina, proteína mais cara, pode ser o
segmento com maior impacto negativo por conta da crise causada
pela pandemia de Covid-19”, descreve o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, José Ronaldo de Castro Souza
Júnior. (Agencia Brasil)

Dólar tem terceiro
dia de queda e fecha
em R$ 5,35
Em um dia de melhora nos mercados externos e de alívio no
mercado doméstico, o dólar caiu pelo terceiro dia seguido e fechou
abaixo de R$ 5,40 pela primeira vez em nove dias. A bolsa de valores voltou a subir e atingiu o maior nível em 50 dias.
O dólar comercial encerrou a quarta-feira (29) vendido a R$
5,355, com recuo de R$ 0,162 (-2,94%). Em pontos percentuais, esta
foi a maior queda para um dia desde 8 de junho de 2018, quando a
cotação tinha fechado em queda de 5,59%. A cotação está no
menor valor desde 20 de abril, quando tinha encerrado em R$ 5,309.
A moeda norte-americana operou em baixa durante todo o dia,
mas intensificou o ritmo de queda durante a tarde, até fechar na
mínima do dia. Em 2020, o dólar comercial acumula alta de 33,45%.
O Banco Central (BC) voltou a atuar no mercado, mas de maneira
discreta. A autoridade monetária não vendeu dólares das reservas
internacionais, mas fez operações compromissadas com títulos da
dívida pública brasileira em dólares. Nesse tipo de operação, o BC
compra títulos soberanos brasileiros com dinheiro das reservas internacionais, com a promessa de desfazer a transação daqui a uns meses.
Bolsas
O dia foi marcado pela recuperação na bolsa de valores. O
índice Ibovespa, da B3 (bolsa de valores brasileira), emendou o
terceiro dia seguido de alta. O indicador fechou esta quarta aos
83.171 pontos, com alta de 2,29%. O índice está no maior nível
desde 11 de março.
O Ibovespa seguiu os mercados externos. As principais bolsas
europeias subiram nesta quarta, com o anúncio de relaxamento da
quarentena na Espanha e na Itália. Nos Estados Unidos, o índice
Dow Jones, da Bolsa de Nova York, encerrou o dia com alta de
2,21%, após a divulgação de que o Produto Interno Bruto (PIB) dos
Estados Unidos caiu 4,8% de janeiro a março em taxas anualizadas,
quando o desempenho de um trimestre é projetado para os 12 meses
anteriores.
Há várias semanas, mercados financeiros em todo o planeta
atravessam um período de nervosismo por causa da recessão global provocada pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus.
As interrupções na atividade econômica associadas à restrição de
atividades sociais travam a produção e o consumo, provocando
instabilidades.
No Brasil, os investidores refletiram o anúncio, pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes, de que o compromisso com
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Confiança da
indústria cai para
menor patamar
em 19 anos

Bolsonaro elogia Ramagem e fala
em independência de poderes
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