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Ministro recicla 
números e quer que 
empresas enforcadas 
se endividem

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, garantiu que as ações da 
área econômica para reduzir os da-
nos provocados pela crise do coro-
navírus totalizam R$ 700 bilhões, 
entre antecipações de recursos, li-
beração de linhas de crédito e au-
mento de gastos públicos.

“Malandragem de Guedes, que 
apresenta pacote para economia 
devido ao coronavírus, sendo par-
te ínfima de recursos adicionais, já 
que a maior parte representa anteci-
pação de gasto ou adiamento de re-
ceita”, criticou o economista Mar-
cio Pochmann em nota no Twitter.

As principais medidas anuncia-
das nesta sexta-feira foram uma 
linha de crédito de R$ 40 bilhões 
para financiar salários, que estará 

disponível a empresas com fatu-
ramento entre R$ 360 mil e R$ 10 
milhões; suspensão dos vencimen-
tos dos tributos enquanto perdurar 
o estado de calamidade pública; 
prorrogação de validade de certi-
dões negativas estaduais e munici-
pais.

Para o consultor político Orlan-
do Thomé Cordeiro, o caminho até 
agora é equivocado. “Apesar de 
anunciadas com pompa e circuns-
tância, as medidas simplesmente 
transferem para o segmento de pe-
quenas e médias a responsabilidade 
pela gestão da crise. Em outras pa-
lavras, empresas já sem capital de 
giro e enforcadas por operações de 
financiamento contraídas antes da 
crise estão sendo instadas a se en-
dividarem ainda mais num cenário 
de recessão econômica”, explica.

“Não são tempos de normalida-
de”, continua Thomé. “Nesse ce-
nário há que trabalhar soluções não 
ortodoxas, injetando dinheiro novo 
na economia. Para isso o governo 
decretou e o Congresso aprovou 
o Estado de Calamidade Pública. 

Precisamos de um mini New Deal, 
com a disponibilização de recursos 
financeiros diretos – não emprésti-
mos – para micro, pequenas e mé-
dias empresas. Estamos falando de 
algo como R$ 500 bilhões. Sem 
gasto público não superaremos a 
recessão”, alerta.

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
elogiou a decisão do Governo Fe-
deral de oferecer uma linha de cré-
dito emergencial de R$ 20 bilhões 
para pequenas e médias empresas, 
mas qualificou a iniciativa como 
“tímida” e pediu que o governo 
também apresente soluções para 
outros setores da sociedade.

Maia voltou a falar sobre a pro-
posta de Emenda à Constituição 
que cria um Orçamento paralelo 
para este ano, a ser aplicado em 
ações de combate ao coronavírus. 
Ele disse que esperar chegar a um 
entendimento na próxima semana 
com os líderes partidários a respei-
to do tema. Página 8

Medidas de Guedes são insuficientes

A política econômica, no curto 
prazo, tem de usar massivamente 
a política fiscal. Política monetá-
ria, isoladamente, será insuficiente. 
Não se trata apenas de uma medida 
anticíclica de recuperação dos ní-
veis de investimento e, em conse-
quência, do crescimento da renda e 
do emprego. Trata-se de manter os 
fluxos de renda (salários, aluguéis, 
juros e lucros) por um período de 
duração imprevista em quarentena.

Esta é a base da proposta do Ins-
tituto de Economia da Unicamp 
divulgada no manifesto “Corona-
crise e medidas de enfrentamento”. 
“Chegou a hora de abandonar a 
estratégia neoliberal. Ela se mos-
tra totalmente inadequada e danosa 
para o enfrentamento da atual crise 
e suas futuras consequências”.

Os economistas da Unicamp ex-
plicam que a crise de liquidez em 
função de carência do fluxo de en-
tradas nas contas a receber, face ao 
fluxo de saídas nas contas a pagar, 
obriga à política de crédito de dar 
condições bancárias para o refinan-
ciamento dos endividados e atender 
à demanda por maior capital de giro.

Quanto às micro e pequenas em-
presas, além de apoio com crédito 
no curto prazo, será necessário o 
adiamento ou o abono no pagamen-
to de impostos e tarifas de serviços.

A preocupação com a situação 
fiscal deve ser abandonada no ce-
nário atual. “Conter o gasto público 
para limitar o crescimento inevi-
tável do déficit público deixou de 
fazer sentido social. O descontrole 
da pandemia pode prolongar muito 

a crise, tornando inevitável a queda 
da arrecadação tributária.”

O manifesto lembra que tanto 
o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) quanto o Banco Mundial 
recomendam aos países ampliar 
urgentemente os gastos com saúde 
pública e buscar medidas de apoio 
aos mais vulneráveis. Será preci-
so apoiar, urgentemente, todas as 
pessoas afetadas durante a pande-
mia por meio de redes de proteção 
social com transferência de renda 
e atendimento de saúde gratuito. 
“Atualmente, o risco maior é sa-
nitário para a sociedade e cambial 
para empresas com endividamento 
externo”, afirmam os economistas 
da Unicamp, rejeitando a falsa po-
lêmica entre quarentena e recupera-
ção da economia.

Chegou a hora de abandonar a estratégia neoliberal

Em desacordo com as recomen-
dações da comunidade médica 
internacional, as determinações 
de isolamento social estão sendo 
flexibilizadas em alguns estados, 
como  Mato Grosso, Rondônia e 
Santa Catarina, onde novas nor-
mas preveem a abertura de diver-
sos serviços.  Em Santa Catarina, 
o plano estratégico anunciado 
pelo Executivo liberou o retorno 
de todo o comércio, mas a medida 
enfrenta resistência do Ministério 
Público e reclamações de cida-
dãos.

Em Mato Grosso, novo decre-
to editado na quinta-feira lista as 
atividades cujo funcionamento é 
permitido, entre as quais estão o 
transporte coletivo e de empre-
gados (desde que custeado pelos 
empregadores), táxi e aplicativos, 
velórios com até 20 pessoas, lojas 
de conveniência, açougues, distri-
buidoras de gás, agências bancárias 
e loterias, comércio de peças auto-
motivas e materiais elétricos, ofi-
cinas mecânicas, restaurantes em 
rodovias, call centers, data centers, 
mercado de capitais e consertos de 
veículos e equipamentos.

O governador do estado, Mauro 
Mendes, justificou a flexibilização 

pelo fato de ser necessário “conter 
a epidemia e garantir empregos ao 
mesmo tempo”. “Estamos defen-
dendo o rigor no isolamento social, 
não o isolamento econômico. É 
possível trabalhar mantendo as re-
gras sanitárias”, disse Mendes.

Os Ministérios Públicos Esta-
dual, Federal e do Trabalho noti-
ficaram o governo requerendo a 
suspensão do decreto. Os órgãos ar-
gumentam que há risco de aumento 
dos casos de infecção pelo coro-
navírus e de mortes pela doença, 
caso não sejam adotadas medidas e 
muitas das atividades poderiam ser 
desenvolvidas por teletrabalho.

O governo de Rondônia anun-
ciou também na quinta-feira ade-
quações ao decreto editado no 
dia 20 de março para “garantir o 
desenvolvimento do setor produ-
tivo”. A exemplo de Mato Gros-
so, a nova norma lista os serviços 
autorizados, entre eles: clínicas, 
comércio de produtos agropecuá-
rios, pet shops, indústrias, obras 
de construção e reforma, oficinas 
mecânicas, peças automotivas, 
manutenção, hotéis, escritórios 
de contabilidade, lotéricas, mate-
riais de construção e restaurantes 
à margem de rodovias.

Ignorando a OMS, três 
estados afrouxam isolamento

Pocnmann vê ‘malandragem ‘ do minitro da Economia

Reprodução/YouTube

O deputado federal Alexandre Pa-
dilha (PT-SP), ex-ministro da Saúde 
do Governo Dilma, entrou nesta sex-
ta-feira com uma ação no Tribunal de 
Contas da União contra o Governo 
Federal, por conta da campanha pu-
blicitária “Brasil não pode parar”, 
que custou R$ 4,8 milhões aos cofres 
públicos, e que pedirá que a popula-
ção interrompa a quarentena e saia às 
ruas, em meio à pandemia do corona-
vírus, que já provocou 77 mortes no 
país, além de 2,9 mil contaminações.

“A atitude de Bolsonaro e de seu 
ministro de Comunicação é cri-
minosa, porque tenta colocar uma 
parte da população contra os profis-
sionais de saúde, especialistas e au-
toridades sanitárias, que estão pre-
ocupados em salvar vidas”, explica 
Padilha, que lembra de uma campa-
nha similar feita pela prefeitura de 
Milão, na Itália, um dos países mais 
atingidos pela doença.

“É duplamente criminosa porque 
ela é quase uma cópia de uma cam-
panha feita pela prefeitura de Milão. 
E o prefeito de Milão ontem (quinta-
feira) pediu desculpas por essa cam-
panha, depois de acumular mortes e 
caixões. Ela é criminosa porque uti-
liza recursos públicos que deveriam 

estar sendo utilizados para comprar 
máscaras, kits de diagnósticos ou 
recursos para os hospitais”, aponta.

Para o deputado, Bolsonaro se 
equivoca quando tenta antagonizar 
lucro de empresas com a saúde da 
população. “Ela (a campanha) é cri-
minosa porque tenta fazer uma pola-
rização entre salvar vidas ou a econo-
mia. Temos que fazer uma campanha 
em que o Brasil tem que viver, que a 
vida não pode parar, que a vida tem 
que ser preservada, que a vida tem 
que ser defendida. Por isso, entra-
mos com ação no TCU e vamos en-
trar com ação popular, para que essa 
campanha seja proibida e os recursos 
gastos sejam recuperados.”

Na quinta-feira, o senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ) divulgou em 
suas redes sociais um vídeo da campa-
nha #OBrasilNãoPodeParar. A agên-
cia iComunicação, contratada sem 
licitação, vai receber R$ 4,8 milhões 
pela criação, segundo a revista Época.

Um valor suficiente para conceder 
um mês de benefícios de R$ 600 para 
8 mil famílias de trabalhadores infor-
mais e sem renda fixa durante a crise 
provocada pela pandemia de corona-
vírus. Ou para manter 4 mil unidades 
de terapia intensiva durante um mês.

Ex-ministro vai ao TCU para 
barrar propaganda ‘criminosa’

O prefeito do Rio, Marcelo Cri-
vella disse que encaminhou nesta 
sexta-feira um ofício ao ministro 
da Economia, Paulo Guedes, com o 
pedido de liberação, no valor de R$ 
90 milhões, do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) de 
motoristas de ônibus, taxistas, am-
bulantes e artistas de rua cadastra-
dos na Prefeitura.

O prefeito acrescentou que seriam 
beneficiados pela medida os traba-
lhadores com carteira assinada. Para 
aqueles que não têm o documento, a 
administração municipal está prepa-
rando a distribuição de cestas básicas 
a fim de amenizar a crise financeira 
provocada pelo coronavírus.

No caso dos rodoviários, as em-
presas de ônibus ameaçaram para-
lisar os serviços por causa da falta 
de recursos causada pela crise que 
o setor vem enfrentando, agravada 
pela queda no movimento de pas-
sageiros, após o isolamento social 
adotado na cidade e no estado.

“As categorias que têm carteira 
assinada e saldo no FGTS, pedimos 
que autorize que eles resgatem o 
fundo.

Crivella pede 
liberação de 
FGTS de algumas 
categorias



www.monitormercantil.com.br

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente

Brasília
Armazém de Comunicação
SCS – Ed. Denasa S/1301

Tel/Fax: 61-33213440
CEP: 70398-900

e-mail:armazem@armazemdecomunicacao.com.br

Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

Administração/Redação/Oficinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280

Telefone: (21) 3849-6444

CONSELHO EDITORIAL

Adhemar Mineiro
João Paulo de Almeida Magalhães

(em memória)

José Carlos de Assis
Maurício Dias David

Ranulfo Vidigal Ribeiro
Theotonio dos Santos 

(em memória)

Empresa jornalística fundada em 1912

São Paulo
Administração/Redação/Comercial

Avenida São Gabriel, 149/902
Itaim - CEP 01435-001

Telefones: (11) 3165-6192
(11) 3165-6233  /  3165-6252

Fax: (11) 3168-6817
Correio eletrônico: monitor.interpress@

hipernetelecom.com.br

Correio eletrônico
Redação:

redacao@monitormercantil.com.br
Negócios e Empresas

empresas@monitormercantil.com.br
Monitor Financeiro:

monitorfinanceiro@monitormercantil.com.br
Pautas:

pautas@monitormercantil.com.br
Cartas:

cartas@monitormercantil.com.br
Publicidade:

publicidade@monitor.inf.br
Gráfica:

grafica@monitormercantil.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não refletem neces-

sariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana

Assinatura trimestral ..............................................................R$  99,00
Assinatura semestral ..............................................................R$ 198,00
Assinatura anual .....................................................................R$ 396,00
Avulso (RJ) .............................................................................R$ 1,50
Avulso (outros estados)...........................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%

Assinatura: assinatura@monitormercantil.com.br

Filiado à

Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara 

CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888  - Fax: 55(61) 3204-0801

midiadistribuidora@grupomidia.com.br  /  www.grupomidia.com.br

2 Opinião n Monitor Mercantil Sábado, domingo e 2ª feira, 28, 29 e 30 de março de 2020

Inteligência Artificial: mudanças radicais nas forças de defesa

Amazônia: poder de polícia e gestão

Como observado no artigo 
anterior, a mudança na ve-
locidade do conflito militar 
será imposta pela Inteligência 
Artificial (IA). Essa premissa 
atualmente já é considerada 
um fato da realidade pelos 
planejadores das principais 
potências. A questão é como 
essas novas tecnologias 
adentrarão as instituições 
militares e como as modifica-
rão. A Rand Corporation, um 
dos principais centros de pes-
quisas na área de defesa dos 
EUA, trabalha com algumas 
arquiteturas que podem va-
riar entre si, mas delimitam 
os limites do amanhã. Segun-
do a visão de seus especialis-
tas, a primeira questão, que 
pode sofrer variações, diz 
respeito ao conceito de em-
prego de IA em relação a sua 
autonomia decisória.

O primeiro cenário pro-
posto seria o “humans in the 
loop” (HITL). Nele, os hu-
manos determinam às máqui-
nas o momento de empregar 
força letal, ainda mantendo 
o controle do processo de-
cisório. O segundo cenário 
seria o “humans on the loop” 
(HOTL), onde a IA pode to-
mar decisões envolvendo 
força letal, mas é supervi-
sionada por humanos. Já no 
terceiro, “humans out of the 
loop” (HOOTL), máquinas 
podem empregar força letal 
contra máquinas e humanos 
de acordo com sua própria 
avaliação, sem a supervisão 
humana.

Quanto à composição e 
estrutura das Forças Arma-
das pós IA, trabalha-se com 
quatro cenários. O primeiro 
seria o da suplementação das 
atuais estruturas, em que IA 
agrega equipamento e tecno-
logia à arquitetura de briga-
das e divisões existentes, sem 
alterá-las em sua essência. No 
segundo cenário os sistemas 
autônomos substituem parte 
da estrutura existente. Áreas 
como guerra submarina, por 
exemplo, são inteiramente 
substituídas, eliminando a 
presença humana. No tercei-
ro, os sistemas autônomos se 
tornam forças paralelas, ou 
seja, existirão divisões huma-
nas e divisões compostas in-
teiramente por IA. No quarto 
e último cenário os sistemas 
autônomos são fornecidos 
por terceiros. Toda estrutura 
de IA é provida pela iniciati-
va privada, tornando a parte 

operacional da segurança na-
cional um serviço contratado.

É importante observar que 
pode existir uma evolução 
entre esses processos e mo-
delos organizacionais ao lon-
go do tempo. IA pode aden-
trar as Forças Armadas como 
suporte aos militares e com 
o tempo e desenvolvimento 
assumir o controle do proces-
so decisório, bem como vir a 
substituir inteiramente a pre-
sença humana.

Todas essas mudanças or-
ganizacionais e de processos 
evidentemente acarretarão 
profundas consequências 
estratégicas também para o 
Brasil. Mais do que um sig-
nificativo atraso econômico, 
com o acumulo de fatos até 
aqui analisados, é claramente 
previsível que mudanças pro-
fundas na posição do país no 
tabuleiro internacional pode-
rão ocorrer. Para além de so-
mente uma corrida tecnoló-
gica, trata-se de uma disputa 
sobre o emprego de tecnolo-
gias disruptivas em múltiplas 
camadas de uma sociedade. 
Nessa lógica, enquanto na es-
fera social as potências vito-
riosas reordenarão as regras 
econômicas e as relações so-
ciais dos países perdedores, 
na esfera militar substituirão 
parte ou mesmo a totalidade 
de suas forças de defesa.

Mesmo sofrendo pressões 
e quase intervenções, grande 
parte da capacidade brasi-
leira de se manter como um 
país relativamente autônomo 
desde sua independência até 
os dias atuais se deveu a um 
conjunto de fatores históricos 
peculiares, como a resolução 
de problemas fronteiriços 
com os vizinhos, a capaci-
dade de dissuasão regional 
com as forças existentes, bem 
como a política de acordos 
regionais, como o Mercosul.

Todavia, tendo como van-
tagens o tamanho, peso eco-
nômico e população do país, 
e como desvantagens o baixo 
investimento tecnológico, 
seu principal desafio sempre 
foi o de dissuadir as grandes 
potências de tentarem aven-
turas locais. Embora tenha 
tentado manter alguma capa-
cidade de dissuasão mediante 
a manutenção de forças clás-
sicas como fragatas, blinda-
dos ou caças, evidenciou-se 
para o país, depois da primei-
ra Guerra do Golfo (1991), 
ser impossível enfrentar por 

meios convencionais uma 
potência tecnológica como 
os EUA, e mais recentemente 
a China ou mesmo a Rússia.

Contudo, o Brasil ainda 
mantém na atualidade uma 
grande capacidade de deter-
rência. Possui a capacidade 
de prover resistência ao lon-
go do tempo, ou seja, a dissu-
asão pela guerra prolongada. 
Historicamente, ao enfren-
tar direta e indiretamente as 
principais potências de suas 
épocas, Espanha, França e 
Holanda, sempre compôs 
a estratégia privilegiada do 
país interiorizar o conflito 
aplicando a guerra de des-
gaste, em que o adversário 
mais forte vai sendo minado 
paulatinamente. Um grande 
exemplo desse método privi-
legiado foi a resistência aos 
holandeses, que, envolvendo 
índios, negros e brancos de 
múltiplas classes sociais, cul-
minou na expulsão desses do 
país.

Evidentemente, a estraté-
gia acima descrita apresen-
taria um custo muito mais 
elevado ao enfrentar uma po-
tência tecnológica superior. 
No entanto, como demons-
trou Indochina/Vietnã ante 
França e EUA ou Afeganis-
tão para ingleses, soviéticos 
e norte-americanos, é uma 
guerra possível de ser venci-
da com estratégia e, sobretu-
do, determinação.

Nessa acepção, as Forças 
Armadas brasileiras constru-
íram políticas perfazem déca-
das no sentido do desenvolvi-
mento de equipamentos que 
sirvam a esse tipo de estraté-
gia. Tropas especializadas em 
guerra na selva, montanha, 
caatinga ou conflitos urbanos 
foram criadas e aprimoradas. 
Caças que possam pousar em 
rodovias, já que suas bases 
estariam destruídas, foram e 
vêm sendo projetados. Em-
barcações e tropas capacita-
das para operarem de manei-
ra marginal, como operações 
ribeirinhas ou submarino 
(nuclear), igualmente vêm 
sendo preparadas. Tudo base-
ado em uma visão das Forças 
Armadas como espinha dor-
sal da população brasileira, 
preparando-se para enfren-
tar um inimigo por décadas 
se necessário, onde o tempo 
atuaria contra a potência in-
vasora, minando-lhe recursos 
financeiros e humanos paula-
tinamente.

Todavia, imaginemos que 
em uma ou duas décadas 
divisões militares e frotas 
navais de grandes potências 
sejam compostas majorita-
riamente por drones com IA. 
Nesse mesmo cenário, bas-
tante provável como já vis-
to, pensemos que as dadas 
potências possuam absoluta 
superioridade aérea e naval, 
podendo controlar o litoral 
brasileiro e suas riquezas. A 
simples extração de petró-
leo, que ainda terá grande 
valor como fonte de energia, 
poderia financiar quase in-
definidamente invasões pon-
tuais ou mesmo ocupações 
por tempo indeterminado. O 
mesmo poderia acontecer na 
bacia do rio Amazonas, com 
recursos como água doce, 
minerais e biotecnologia.

As eventuais perdas in-
fligidas à potência invasora 
seriam em grande parte re-
sumidas a danos nos equi-
pamentos utilizados, sejam 
drones, robôs ou veículos 
autônomos. Todos facilmen-
te substituíveis pela indústria 
do ocupante, movimentando 
sua economia, e financia-
dos pelos recursos colhidos 
localmente. Tudo isso, evi-
dentemente, lastreado por 
operações de informação 
distorcendo completamente 
a realidade e transformando 
o ator imperialista em defen-
sor de algum ente ameaçado, 
seja a natureza, uma mino-
ria fabricada ou um dado 
regime político. Mesmo em 
um conflito de décadas, as 
perdas humanas do atacante 
seriam mínimas, e o impac-
to em sua própria população 
pequeno, ou até positivo, vez 
que obteriam grandes bene-
fícios econômicos. Tal qual 
o início da expansão impe-
rialista no apogeu da revolu-
ção industrial, em um mun-
do novamente multipolar, 
colonizar voltaria a ser um 
instrumento garantidor de 
mercados e matérias primas.

Como amplamente cons-
tatado nesse conjunto de 
textos, o cenário acima pro-
posto é quase uma realidade 
no campo das possibilidades 
materiais. O caminho para a 
robotização das Forças Ar-
madas já está em passo avan-
çado e dificilmente sofrerá 
recuos no atual contexto de 
disputa multipolar. Invasões, 
por sua vez, poderão acon-
tecer ou não, dependendo da 

vontade dos dirigentes dos 
potentados militares e de seu 
contexto sociopolítico. Mas 
uma nação como o Brasil não 
pode ter sua independência, 
ou existência em longo pra-
zo, dependentes tão somente 
de algo tão fugaz como a opi-
nião dos homens, mesmo que 
esta também seja uma dimen-
são estratégica a ser disputa-
da. Cabe pensar instrumentos 
de médio e longo prazo para 
se posicionar ante esse cená-
rio. Alguns aspectos são aqui 
pontuados, mais como pon-
tos focais para auxiliar nesse 
debate:

Estímulo de clusters pro-
dutivos de IA que integrem 
a base industrial de defesa 
nacional por parte do Mi-
nistério da Defesa, com 
uma política de aquisições 
de equipamentos e financia-
mento de pesquisas de longo 
prazo, se incentivaria o au-
mento significativo de em-
presas desenvolvedoras de 
soluções com IA.

Investimento nos clusters 
tecnológicos nacionais e 
centros de pesquisa estatais, 
com financiamento de pro-
jetos de uso dual, a exem-
plo do Darpa, que criou o 
Personalized Assistant that 
Learns (PAL) (2016) com 
o objetivo de produzir um 
assistente virtual que com-
preenda comunicações por 
voz e que aprenda com a 
experiência, assessorando 
seu operador militar. No am-
biente castrense, esse produ-
to recebeu a denominação de 
Battle Command 10. Para-
lelamente, o Departamento 
de Defesa dos EUA (DoD) 
encorajou o emprego do sof-
tware em smartphones, com 
a criação da Siri Inc, que 
em 2010 foi comprada pela 
Apple, que integrou a fun-
cionalidade em sua linha de 
iphones e ipads.

Relevância estratégica das 
ciberforças, com ampliação 
massiva dos efetivos, re-
crutados preferencialmente 
junto às universidades e em-
presas, bem como política 
de aquisição tecnológica de 
origem brasileira. Igualmen-
te importante seria a criação 
de uma agência ou instituição 
voltada para a inteligência de 
sinais, com o foco em suporte 
na tomada de decisões e não 
no conflito.

Mudança no horizonte es-
tratégico da política e estra-

tégia nacional de defesa, re-
pensando propósitos, número 
dos efetivos, composição, 
qualificação necessária, bem 
como novos projetos tecnoló-
gicos de médio e longo prazo 
que considerem o impacto da 
revolução promovida pela 
incorporação de IA na di-
mensão militar. Um nortea-
dor como balizador de longo 
prazo seria a plena incorpo-
ração das táticas assimétricas 
de negação de área e acesso 
(AD/A2).

Por fim, cabe repensar 
o valor investido em novas 
tecnologias por parte do Mi-
nistério da Defesa. Embora 
seja um percentual pequeno 
do PIB, o Brasil é atualmente 
o décimo primeiro (11º) or-
çamento militar do mundo. 
Isso em uma região sem con-
flitos com vizinhos. Ou seja, 
as ameaças são estratégicas e 
tendem a ser difusas para o 
cidadão comum, dificultando 
o apoio a grandes aportes do 
erário. Estima-se em cerca de 
5% o valor reservado à pes-
quisa na dotação orçamentá-
ria das Forças Armadas.

Atualmente, cerca de 80% 
dos gastos são com pessoal. 
Por mais que em anos futu-
ros seja aumentado o finan-
ciamento da área, o que não 
se configura como simples 
no contexto brasileiro, essa 
proporção gasta atualmente 
deve ser radicalmente alte-
rada ao longo dos próximos 
anos. Um piso de 20% a 30% 
de recursos para pesquisa e 
aquisições tecnológicas na-
cionais seria o mínimo a ser 
alcançado até a próxima dé-
cada, sob o risco de, ao longo 
do tempo, a estrutura de defe-
sa cair quase na irrelevância, 
em termos de capacidade de 
dissuasão.

Embora nossa sociedade 
não seja acostumada a pen-
sar sobre a defesa nacional, 
esse é um assunto que forço-
samente afeta a todos, e no 
qual as mudanças de curso, a 
exemplo das realizadas pelas 
grandes potências, são urgen-
tes e devem ser estabelecidas 
agora.

q  Vladimir de 
Paula Brito

Doutor em Ciência da 
Informação, é agente da Polícia 

Federal.
Os links citados neste artigo 
podem ser acessados no site 

monitormercantil.com.br

Ocupando metade de nos-
so território, com 10% da 
população do país, a Ama-
zônia, repleta de riquezas 
minerais, vegetais e com 
função retroalimentadora no 
mundo em termos climáti-
cos, vem tendo, há décadas, 
suas riquezas e terras explo-
radas irregularmente, fauna 
contrabandeada e produtos 
naturais patenteados por es-
trangeiros, que a exploram, 
sob disfarce de instituições 
filantrópicas ou até religio-
sas, prospectando riquezas e 
adquirindo terras.

Nosso Código Flores-
tal estabelece uma Reserva 

Legal de 80% das terras na 
Amazônia, sendo permitido 
nessa área protegida, o uso 
e prática de sistemas agro-
florestais sustentáveis, apro-
priados a consórcios de pe-
quenos proprietários locais. 
Os restantes 20% podem ser 
explorados regular e normal-
mente.

Assim, temos uma po-
pulação significativa mas 
com baixa densidade, pos-
sibilidades diversas de ex-
ploração mineral, agrícola 
e madeireira, além de es-
paços amplos e topografia 
adequada para geração de 
energia, além de um am-

biente “recheado” de valo-
res ambientais de fauna e 
flora, que se constituem em 
verdadeiras “jazidas” de 
riquezas em negócios sus-
tentáveis, fixação de popu-
lação e pesquisa.

O que falta? Abandonar-
se o discurso protecionista 
imobilizador recorrente, 
promovido em bares e res-
taurantes chiques do Rio e 
São Paulo ou em “bandei-
ras políticas de lideranças 
estrangeiras”, todos utili-
zando a Amazônia como 
“moeda de troca”, median-
te campanhas e projetos 
que não saem do papel e 

pronunciamentos de opor-
tunidade, uns a utilizando 
para encobrir dizimações 
ambientais feitas em seus 
locais de origem ou por 
eles dominados, e outros 
dela se servindo para mero 
“rejuvenescimento popu-
lar”. Chega! Basta!

Amazônia é uma ques-
tão de Polícia! Amazônia é 
uma questão de Segurança! 
Amazônia é uma questão de 
Gestão!

Com respeito, convivên-
cia pacifica e contributiva 
com as verdadeiras popu-
lações nativas e indígenas, 
pode o Conselho da Ama-

zônia, exercendo um enér-
gico, focado e eficaz poder 
de polícia, com base nas 
leis ambientais já existentes, 
abrindo diálogo com todas 
os matizes de ocupantes, 
conjugando conhecimento 
de pesquisadores com opor-
tunidade de negócios, atrain-
do empreendedores para 
uma exploração saudável 
e controlada de suas rique-
zas, promover na Amazônia 
o destino do qual, ao longo 
dos anos, governantes, polí-
ticos e até empresários são 
devedores.

As condições físicas, os 
bens ambientais, os grandes 

espaços intocados, a legisla-
ção ambiental disciplinadora 
e as riquezas estratégicas já 
existem, resta ao governo, 
sendo hábil e estratégico no 
campo da comunicação e se 
articulando com os estados, 
instrumentalizar o Conselho 
da Amazônia para levar pro-
gresso, ordem e desenvolvi-
mento para aquela região.

General Mourão, mãos 
à obra! Metade do país está 
nas suas mãos!

q  Paulo Pizão
Presidente do Instituto 

Universidade Ambiental 
(Iuna).
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Pandemia silenciosa do tabaco
Óbvio que o coronavírus é uma ameaça mortal pra todos. 

Porém, pesquisando sobre pandemias, apenas o Dráuzio Va-
rella citou o tabaco como pandemia no ano de 2011. Tabaco 
mata 8 milhões de pessoas todos os anos, e qualquer família 
tem alguém quem já morreu ou permanece doente por causa do 
cigarro, causando só prejuízo. Já fumei por mais de 20 anos e 
sei o quanto é um vício difícil de se livrar e fácil para entrar e 
sei o trauma de perder entes queridos para essa droga suportada 
pela sociedade. Por que os governos não se importam com essa 
pandemia silenciosa que mata MIL vezes mais do que o coro-
navírus todos os anos? Por que não informam que os tabagis-
tas são grupo de risco para a Covid-19 e outras doenças? Gov-
ernantes não se importam com a pandemia de tabaco porque 
rende impostos absurdos para usarem nas mordomias.

q Daniel Marques
Virginópolis – MG

Cartas

Sábado, domingo e 2ª feira, 28, 29 e 30 de março de 2020

Possibilidade de recessão  
global no primeiro semestre 
Analista acha que 
mercado pode 
reagir por ‘já  
está precificado’

“Precisamos nos preparar 
para recessão e nos posi-
cionar para a recuperação”, 
analisa Gabriela Santos, es-
trategista de mercado global 
da JP Morgan em conferên-
cia online promovida pela 
InvestSmart, assessoria de 
investimentos credenciada à 
XP Investimentos. No even-
to, durante palestra virtual, 
ela apresentou previsões 
sobre o cenário econômico 
diante da pandemia da Co-
vid-19, mostrando que há 
grandes chances de aconte-

cer uma recessão global no 
primeiro semestre do ano.

De acordo com a especia-
lista, o efeito negativo será 
concentrado na primeira me-
tade de 2020. “A parte boa é 
que o mercado já sabe disso 
e consegue reagir antes, tanto 
nos ativos brasileiros, quanto 
no âmbito global. Ele já está 
precificado”, afirma Gabriela.

Numa análise macroeco-
nômica, a especialista fez 
um balanço da pandemia 
nos principais continentes. 
“A Ásia lidou com o proble-
ma de forma muito diferen-
te da Europa e Brasil, pois 
eles tinham os testes rápi-
dos, tecnologia e as pessoas 
respeitaram a quarentena. E 
possuem experiência de ou-
tras epidemias”, ressaltou, 
acrescentando que o PIB 
da China será bem pequeno 
esse ano, com contração de 

aproximadamente 45%.
Já o PIB da Europa será 

negativo no primeiro trimes-
tre, com 20% de contração, 
pois não existe lockdown 
(confinamento), o que foi 
grande parte do problema. Os 
países não tinham teste, pre-
paração e não respeitaram o 
lockdown. Mas, a boa notícia 
da Europa é que a resposta 
fiscal tem sido muito sólida, 
com Banco Central Europeu 
oferecendo ajuda fiscal.

Para o PIB norte-america-
no, a contração prevista é de 
10% a 15%. A economia aca-
ba de receber uma ajuda de 
US$ 2 trilhões, mas que será 
destinada para a recuperação 
econômica. O Banco Central 
(Fed) também cortou os juros 
a 0%, mas o que é necessário 
aos EUA é o estímulo fiscal. 
Para Gabriela, o papel mais 
importante do Fed agora é in-

jetar liquidez no mercado.
Já na América Latina, isso 

tudo terá reflexo de forma 
indireta, no primeiro tri-
mestre, com pouca demanda 
para exportações, queda das 
commodities, depreciação 
das moedas, bolsa caindo. O 
impacto disso será o aumen-
to do caso do coronavírus. 
Essa previsão não inclui a 
Colômbia, pois o lockdown
nesse país é respeitado.

De acordo com as previ-
sões, o Brasil também terá 
contração no primeiro tri-
mestre. “Precisamos enten-
der que a recessão no Brasil 
vai passar, e que o momento 
é de calma e de enxergar as 
oportunidades. Pensar em ati-
vos globais que oscilam me-
nos do que os do Brasil (di-
versificação), investimentos 
em moeda forte (dólar), pen-
sar no longo prazo”, analisa.

Déficit, endividamento, 
emissão de moeda? Sim

É como se a gripe espanhola de 1918 e a Grande De-
pressão de 1929 ocorressem ao mesmo tempo, compa-
rou Artur Araújo, consultor da Federação Nacional dos 
Engenheiros, em recente debate realizado na Fundação 
Perseu Abramo (PT), em São Paulo.

Diante desse quadro, crises financeira, econômica e 
epidemiológica simultâneas, Araújo defende “pensar in-
usitadamente, obrigam a pensar no famoso ‘fora da caix-
inha’. A gente tem que limpar a visão religiosa da eco-
nomia, limpar paradigmas. Nós já vínhamos numa crise 
econômica séria, andando de lado há anos. E tem um 
elemento-chave: vivemos há um ano uma contínua crise 
política-institucional. É um governo que cria uma crise 
por dia. E isso na atividade econômica é tétrico”, analisa.

“O grande objetivo de qualquer programa econômico, 
político, social, é salvar vidas, o que significa dinheiro 
ilimitado para o SUS, para contenção, prevenção, trata-
mento, pesquisa e contratações emergenciais”, propõe. 
Para isso, é preciso abandonar o austericídio que paralisa 
o país há cinco anos. Déficit, endividamento, emissão 
de moeda? Sim, diz Araújo, lembrando que o momento 
exige alternativas assim. “E é dinheiro novo, remaneja-
mento não responde a isso. Não vai ter gente nas ruas, 
consumindo. O informal vai diretamente pra zero”, diz, 
citando como exemplos motoristas e entregadores de 
aplicativos. Pequenas e médias empresas também têm 
que ser socorridas. Socorro a estados e municípios.

A sugestão vai ao encontro de economistas como 
Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES, que 
pregou “jogar dinheiro de helicóptero”, como aconteceu, 
nos Estados Unidos, na crise de 2008. Até figuras carim-
badas do liberalismo, como Pedro Malan e Armínio Fra-
ga, defendem medidas nesse sentido.

A ação emergencial não impede que se comece a pavi-
mentar o caminho de como será o Brasil e o mundo após 
a crise. Mais do mesmo, como se viu após 2008, apenas 
aumenta as desigualdades e acirra os conflitos. Como diz 
Araújo, é hora de pensar fora da caixa.

Sem adiamento
A Comissão de Direito Eleitoral da OABRJ entende 

que é precipitado cogitar o adiamento das eleições, uma 
vez que a campanha eleitoral tem início apenas na segun-
da quinzena de agosto, com votação em outubro, período 
no qual, segundo as previsões das autoridades de saúde, 
“já estaremos fora do pior cenário da pandemia”.

No próximo dia 4, de acordo com o calendário eleito-
ral, termina o prazo de filiação partidária e domicílio 
eleitoral, bem como o início dos prazos de desincompati-
bilização de alguns cargos públicos.

Foi atendendo a esse prazo que 02 se filiou ao partido 
do Bispo Macedo. O filho 01 também foi para o Republi-
canos; como senador, não corre risco de perder mandato.

Utilidade
A Superintendência Regional da Receita Federal na 

7ª Região Fiscal, que abrange Rio de Janeiro e Espíri-
to Santo, doou 5 milhões de luvas para o Ministério da 
Saúde. O material será utilizado pelos profissionais da 
saúde que estão à frente do combate ao coronavírus. As 
luvas haviam sido apreendidas pela Alfândega da Recei-
ta Federal no Porto de Itaguaí (RJ).

Junto com a Superintendência na 9ª Região Fiscal 
(Paraná e Santa Catarina), a da 7ª incorporou 1.312.500 
máscaras e 1.440.000 luvas para uso por todo o pessoal 
da própria Receita – servidores que trabalham em aero-
portos, portos, regiões de fronteiras e no atendimento 
à sociedade. Diante das necessidades oriundas da pan-
demia, todos os trâmites legais foram agilizados para a 
incorporação.

Filiação
Os filhos 01 e 02 foram para o partido do Bispo Mace-

do. Uma pergunta continua sem resposta: para onde foi 
Queiroz?

Com grande parte da Europa sob coronavírus o recuo é iminente
As ações europeias fe-

charam no vermelho nesta 
sexta-feira, depois que par-
lamentares da União Euro-
peia não concordaram sobre 
um pacote de apoio contra 
o coronavírus, enquanto o 
primeiro-ministro britânico, 
Boris Johnson, anunciou que 
está infectado. O índice pan-
europeu Stoxx 600 começou 
o dia em queda de 2% e fe-
chou em baixa de 3,3% após 
o anúncio do teste de Boris 
Johnson. O declínio se se-
guiu a três dias de ganhos. 

Apesar da queda desta ses-
são, o Stoxx 600 marcou sua 
melhor semana desde 2011.

Com a maior parte da Eu-
ropa sob quarentena devido 
ao vírus, uma recessão parece 
iminente. Na quinta-feira, par-
lamentares da União Europeia 
prorrogaram em duas semanas 
o prazo para chegarem a um 
acordo abrangente sobre um 
pacote de resgate econômico, 
devido a uma disputa entre os 
países do sul da Europa, em 
dificuldades, e os do norte, 
fiscalmente conservadores.

“Talvez o teste positivo de 
Boris tenha contribuído para 
a venda, embora isso fosse 
acontecer de qualquer ma-
neira”, disse Andrea Cicio-
ne, chefe de estratégia da TS 
Lombard. “O ponto princi-
pal é que a recuperação des-
ta crise será muito mais lenta 
do que o consenso espera. E 
será ainda mais contida pelo 
alto nível de desemprego e 
falta de investimento.”

O índice Ftse Eurofirst 
300 fechou em queda de 
3,28%, a 1.223,66 pontos; 

em Londres, o índice Finan-
cial Times recuou 5,25%, a 
5.510,33 pontos; em Frank-
furt, o índice DAX caiu 
3,68%, a 09.632,52 pontos; 
em Paris, o índice CAC-40 
perdeu 4,23%, a 4.351,49 
pontos; em Milão, o índice 
Ftse/Mib teve desvaloriza-
ção de 3,15%, a 16.822,59 
pontos; em Madri, o índice 
Ibex-35 registrou baixa de 
3,63%, a 6.777,90 pontos; 
e em Lisboa, o índice PSI20 
desvalorizou-se 1,76%, a 
3.942,86 pontos.

OCDE avalia impactos do confinamento nas grandes economias
Cada mês que as princi-

pais economias passam em 
confinamento diminuirão em 
2 pontos percentuais (p.p.) o 
crescimento anual, afirmou 
nesta sexta-feira a Organiza-
ção para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE). “Nossas estimati-
vas mais recentes mostram 
que o bloqueio afetará dire-
tamente setores que represen-
tam até um terço do PIB nas 
principais economias”, disse 
Ángel Gurría, secretário-ge-

ral da OCDE, em comentá-
rios aos líderes do G20 nesta 
quinta-feira, mas que foram 
divulgados nesta sexta.

“Calculamos que, para 
cada mês de quarentena, ha-
verá uma perda de 2 pontos 
percentuais no crescimento 
anual do PIB. Somente o se-
tor do turismo enfrenta uma 
diminuição da produção en-
tre 50% a 70% nesse perío-
do. Muitas economias cairão 
em recessão”, acrescentou.

Na Índia, o Banco Central 

reduziu hoje os juros na es-
teira de outros Bancos Cen-
trais que tomaram medidas 
de emergência para comba-
ter as consequências econô-
micas da pandemia de coro-
navírus em rápida expansão.

O BC indiano disse que 
decidiu manter sua postura 
expansionista o tempo ne-
cessário para reativar o cres-
cimento e reduzir o impacto 
do coronavírus sobre a eco-
nomia, garantindo, ao mes-
mo tempo, que a inflação 

permaneça dentro da meta. 
A instituição cortou sua taxa 
de recompra em 75 pontos-
base, para 4,40%, superando 
as expectativas do mercado 
de um corte de 50 pontos. 
A taxa de recompra reversa 
foi reduzida em 90 pontos-
base, para 4%. Embora todo 
o comitê fosse a favor de 
um corte, seus integrantes 
divergiram em relação ao ta-
manho e votaram por 4 a 2 
para reduzir as taxas nessas 
medidas.

EDITAL PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DE CONSUMO.
O Presidente do SINPROVERG-SP, com fulcro no Artigo 174 §2º da CF, 
Artigo 514 d, § único, inciso a da CLT, OJ 253 SDI1 do TST e OJ 193 da 
OIT, convida vendedores, representantes e propagandistas de qualquer 
ramo econômico do Estado de São Paulo, para participar de reunião pré-
constituição de cooperativa de consumo a ser realizada em sua sede na 
Rua Darcy Vargas nº 64, Jardim Zaíra, Guarulhos/SP, CEP 07094-020, 
no dia 04/04/2020 com início às 07:00h em primeira chamada, 08:00h 
em segunda chamada e as 09:00 em terceira e última chamada. Os inte-
ressados deverão levar documentação pessoal necessária e declarações 
pessoais em conformidade com a Lei 5.764/71, Lei 10.406/02 e Lei nº 
8.934/94. É obrigatório o uso de máscara de proteção (EPI) para evitar 
contágio do COVID 19. Alcides Barbosa da Silva -  Diretor Presidente 
- CPF 027.522.898-39 – 27 de março de 2020.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

AVISO AOS ACIONISTAS 
Ficam informados os Senhores Acionistas da Brasilcap Capitalização S.A. 
(“Companhia”) acerca do cancelamento da Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária (“Assembleia”) que ocorreria no dia 31/03/2020, às 15h, na 
sede social da Companhia. O cancelamento da Assembleia foi aprovado 
pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada na 
presente data.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020
Bernardo de Azevedo Silva Rothe

Presidente do Conselho de Administração

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 - NIRE 33.3.0000065-8

AVISO AOS ACIONISTAS. A Sajuthá-Rio Participações S.A. (“Companhia”) 
avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na sede da 
Sociedade, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos e informações referidos 
no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 27 de março de 2020.

Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

EXPRESSO GUARANI ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA EIRELI
(em constituição)

EDITAL - EXPRESSO GUARANI ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA EIRELI,
com sede à RUA DARCY PEREIRA, 247 LOT 01 PAL 35186 - Santa Cruz 
- Rio de Janeiro - RJ, 33.6.0060547-4, pelo processo nº 00-2016/019283-8,
de 19/01/2016, deferido por Decisão 9 de 01/07/2016, arquivado como “Do-
cumento de Armazéns Gerais” sob o nº 00000006530, de 01/07/2016, requer 
Carta de Matrícula de Armazém Geral para a(s) unidade(s) armazenadora(s)
localizada(s) à Rua Darcy Pereira, 247 Lt. 01 - Pal 35186 - Santa Cruz - Rio de 
Janeiro - Rio de Janeiro, NIRE 33.6.0060547-4 nos termos do art. 1º do Decreto 
Federal nº 1.102, de 21.11.1903, c/c art. 1º da IN/DREI nº 17, de 05.12.2013,
razão pela qual faz saber o Regulamento Interno, o Memorial Descritivo das
características da(s) unidade(s) armazenadora(s) e as Tarifas Remuneratórias, 
conforme cópias que a este acompanham. Rio de Janeiro, 08 de janeiro de
2020. Vitor Hugo Feitosa Gonçalves - Presidente - ID. 50363620.

IDEIASNET S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO

São convocados os acionistas da Ideiasnet S.A. (“Cia.”) a se reunirem em 
primeira convocação, no dia 30/04/2020, às 11:30 horas, na Rua Visconde 
de Pirajá nº 495, 1º andar, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, em AGO (“AGO”) 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Discutir e votar o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
findo em 31/12/2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exer-
cício findo em 31/12/2019; (iii) Definir o número de membros do Conselho 
de Administração; (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração, 
sendo que aos acionistas detentores de no mínimo 5% do capital votante 
será facultado solicitar a adoção do voto múltiplo para eleição dos membros 
do Conselho de Administração; e (v) Fixar o valor máximo da remuneração 
global anual dos Administradores da Cia. A fim de facilitar o acesso dos 
Acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos seguintes documentos na 
sede da Cia., aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores 
até o dia 28/04/2020: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações ex-
pedido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de 
Valores S.A., instituição prestadora de serviços de escrituração de ações da 
Cia.; e (ii) para aqueles que se fizerem representar por procuração, instru-
mento de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (Art. 
126 da Lei 6.404/76). Para a presente AGO, a Cia. adotará o procedimento 
de voto a distância, facultando aos seus Acionistas o exercício do direito 
de voto por meio de Boletim de Voto a Distância. Neste caso, até o dia 
23/04/2020 (inclusive), o Acionista deverá transmitir instruções de preenchi-
mento, enviando o respectivo Boletim de Voto a Distância: 1) ao escriturador 
das ações de emissão da Cia.; 2) aos seus agentes de custódia que pres-
tem esse serviço, no caso dos Acionistas titulares de ações depositadas em 
depositário central; ou 3) diretamente à Cia. Para informações adicionais, o 
Acionista deverá observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09 
e os procedimentos descritos no Boletim de Voto a Distância disponibilizado 
pela Cia. As informações e documentos referentes às matérias a serem de-
liberadas na AGO, em especial a Proposta da Administração, estão disponí-
veis aos acionistas na sede social, nos endereços eletrônicos da Cia. (www.
ideiasnet.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.bmfbovespa.
com.br), na forma da regulamentação vigente. Rio de Janeiro, 26/03/2020. 
Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente do Conselho de Administração.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE: 3330026228-8
AVISO AOS ACIONISTAS

A FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. (“Companhia”) avisa aos Senhores 
Acionistas que se encontram à disposição na sede da Sociedade, na Praia do 
Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, os documentos e informações referidos no artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020.
Eugênio Ricardo Araújo Costa

Diretor-Presidente

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Convocação para AGO e Aviso aos Acionistas do Art. 133 da Lei 
6404/76. A REIT convoca seus acionistas para AGO a se realizar no dia 
30/04/2020, às 10h em sua sede na Av. Rio Branco, 181, 711, Centro/
RJ, para deliberar sobre: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Ad-
ministração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras audi-
tadas por auditores independentes referentes ao exercício encerrado em 
31/12/2019; e (ii) deliberar pela destinação do resultado do exercício findo 
em 31/12/2019. A REIT informa aos seus acionistas, em atendimento à le-
gislação aplicável, que se encontram disponíveis, em sua sede na Av. Rio 
Branco, 181, 711, Centro/RJ, os documentos do Art. 133 da lei 6.404/76. RJ, 
30/03/2020. REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
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A importância da água
diante do coronavírus

Diante de pandemias como a que enfrentamos sobres-
sai a necessidade de acesso igual e integral a esse impor-
tante bem ambiental, reconhecido como um bem público 
e direito humano fundamental de uso comum. Embora no 
Brasil a maioria da população tenha acesso à água, cerca 
de 35 milhões de brasileiros ainda não possuem água tra-
tada e mais de 100 milhões não têm saneamento básico 
(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 
SNIS2018).

O acesso igual e seguro à água potável foi um dos de-
safios impostos pela Agenda 2030 para o Desenvolvimen-
to Sustentável, mas está longe de ser alcançado. Muitos 
esforços e compromissos vêm sendo feitos e novas for-
mas de gestão e incentivos foram a temática do 8º Fórum 
Mundial da Água realizado em março de 2018 em Brasília 
(FMA 2018). Autoridades de todo o mundo ressaltaram a 
importância e o compromisso com ações locais, regionais 
e nacionais para a proteção dos recursos hídricos e o direi-
to de acesso por toda a população. Também o Fórum Al-
ternativo Mundial da Água (FAMA 2018), por meio dos 
movimentos populares e organizações não governamen-
tais, enfatizou o reconhecimento da água como um direito 
humano que pertence a todos e a importância do marco 
regulatório de saneamento básico “garantir a todos a água 
e o saneamento básico de forma universal e integral”.

Faz pouco a população urbana de grandes estados bra-
sileiros sentiu, diante da estiagem, o que é racionamento, 
redução da oferta de água e o que isso significa na rotina 
da cidade. Passada a crise, a normalidade revela que não 
houve reação proporcional à gravidade da situação. Não 
houve qualquer melhora na gestão dos recursos hídricos e 
na qualidade de vida, especialmente para os mais pobres.

O esvaziamento do campo e inchaço das cidades au-
menta a cada dia a demanda nos grandes centros urbanos, 
e muitos usuários não dispõem da água para uso domésti-
co. Grande parte da população pobre das cidades não mais 
dispõe de córregos naturais, pois estes estão poluídos ou 
foram asfaltados, não possuem água potável ou mesmo 
saneamento básico da rede pública. Isso significa que há 
uma urgência hídrica, que se não for solucionada, pode 
determinar, especialmente em situação de calamidade pú-
blica como a que passamos, a perda de muitas vidas.

No dia 22 de março, foi celebrado o Dia Mundial da 
Água, e a sua essencialidade foi demonstrada pela OMS 
também para prevenir a propagação da Covid-19. Não 
obstante, diante do quadro de tantas pessoas sem água 
suficiente para uso pessoal e doméstico, evidencia-se no 
Brasil completo descomprometimento com as diretrizes 
internacionais e nacionais da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos (Lei 9.433/1997) que prevê o “princípio da 
não exclusão dos benefícios”, e por isso a sua fruição é 
assegurada a todos.

Não apenas as autoridades são chamadas a adotar medi-
das urgentes de abastecimento, mas cada um pode fazer a 
sua parte para proteger vidas e proporcionar maior acesso 
à água. Corrigir vazamentos e o consumo excessivo, não 
lançar lixo nos rios e mares, não jogar resto de alimentos 
ou óleo em pias, ralos ou vasos sanitários, desfazer liga-
ções clandestinas na rede de escoamento de água da chu-
va e coletora de esgoto, são exemplos de tarefas simples e 
eficazes. O custo do fornecimento de água potável poderá 
diminuir se houver mudança na cultura do desperdício e 
de maus usos favorecendo para que a água chegue a mui-
tos que ainda não a possuem. 

Afinal, a pandemia do coronavírus está sendo enfrenta-
da com medidas de proteção e higiene pessoal, mas tam-
bém por meio da solidariedade, o que vem demonstrando 
que há muito mais a fazer além de “lavar as mãos”.

Rogério Luiz Lima Figueira - Diretor - CPF: 304.312.637-87 Thiago Raphael Carneiro - Contador - CRC-RJ 123.855/O-8

Relatório da Administração. Srs. Acionistas: Em cumprimento ao que de-
termina a legislação em vigor e os estatutos desta sociedade, submetemos 
ao exame e julgamento de V.Sas. os balanços patrimoniais, contas de resul-
tado e demais demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos em 
31/12/2019, 2018, 2017 e 2016. Nos colocamos à disposição de Vossas Sr.ias 
para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 31/03/2020. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019, 2018, 2017 e 2016. (Em MR$)
2019 2018 2017 2016

ATIVO 82.498 78.311 71.404 65.255
Circulante 79 76 112 271
Caixa e equivalentes de caixa - 5 18
Títulos a receber - - - 146
Impostos a Recuperar 79 76 107 107
Não Circulante 82.419 78.235 71.292 64.984
Realizável a LP - Associadas 77.164 72.980 65.976 59.561
Investimentos 120 120 120 120
Imobilizado 5.135 5.135 5.196 5.303
Passivo e Patrimônio Líquido 82.498 78.311 71.404 65.255
Circulante 9.256 8.434 7.662 6.981
Impostos e Contribuições 7.730 7.081 6.310 5.560
Outras Contas a Pagar 1.526 1.353 1.352 1.421
Não Circulante 73.263 69.392 62.606 56.312
Impostos e Contribuições 305 337 598 840
Contas com Associadas 72.958 69.055 62.008 55.472
Patrimônio Líquido (21) 485 1.136 1.962
Capital Realizado e Atualizado 436 436 436 436
Capital Social 433 433 433 433
Reserva de CM do Capital 3 3 3 3
Reserva de Capital 334 334 334 334
Reserva de Lucros 7 7 7 7
Reserva de Reavaliação 7.500 7.500 7.560 7.640
Prejuizos Acumulados (8.298) (7.792) (7.201) (6.455)

Demonstração dos Resultados em 31/12/2019, 2018, 2017 e 2016. (Em MR$)
Despesas E Receitas Operacionais 2019 2018 2017 2016
Despesas Administrativas (88) (87) (170) (31)
Despesas Tributárias (264) (314) (372) (702)
Depreciações - (61) (107) (107)
Despesas Financeiras (4.082) (4.558) (3.288) (5.000)
Receitas Financeiras 3.929 4.369 3.111 4.816
Outras Despesas Operacionais (1) - - (54)
Resultado Operacional (506) (651) (826) (1.078)
Resultado Não Operacional - - - 76
Prejuízo do Exercício (506) (651) (826) (1.002)
Prejuízo Por Lote de Mil Ações (em reais) (14,61) (18,79) (23,84) (28,93)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/2019, 2018, 2017 e 2016. (Em MR$)

Capital Realizado 
e Atualizado Lucros

Capital 
Social

Correção 
Monetaria

Reser-
va de 

Capital

Reser-
va de 

Reava-
liação

 (Pre-
juizos) 

Acumu-
lados Total

SALDOS EM 01/01/16 433 3 341 7.746 (5.559) 2.964
Realização da Res. 
de.Reavaliação (107) 107 -
Prejuízo do Exercício (1.002) (1.002)
SALDOS EM 31/12/16 433 3 341 7.639 (6.454) 1.962
Realização da Res. 
de.Reavaliação (80) 80 -
Prejuízo do Exercício (826) (826)
SALDOS EM 31/12/17 433 3 341 7.559 (7.200) 1.136
Realização da Res. 
de.Reavaliação (60) 60 -
Prejuízo do Exercício (651) (651)
SALDOS EM 31/12/18 433 3 341 7.499 (7.791) 485
Prejuízo do Exercício (506) (506)
SALDOS EM 31/12/19 433 3 341 7.499 (8.297) (21)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
em 31/12/2019, 2018, 2017 e 2016. (Em MR$)

2019 2018 2017 2016
Atividades Operacionais 113 (290) (333) 737
Lucro(Prejuízo) do Exercício (506) (651) (826) (1.002)
Ajustes para conciliar o resultado ao 
 caixa gerado pelas atividades operacionais (628) (519) (605) (855)
Depreciações - 61 107 107
Atualização de passivo fiscal 46 313 313 322
Juros sobre empréstimos com associadas (168) (242) (199) (282)
(Aumento) Redução de ativos operacionais (3) 31 146 (146)
Impostos a Recuperar (3) 31 - -
Títulos a receber - - 146 (146)
Aumento (Redução) de passivos operacionais 744 198 126 1.738
Impostos e Contribuições 571 197 195 587
Outras Contas 173 1 (69) 1.151
Atividades de financiamento (113) 285 320 (719)
Empréstimos com Associadas (113) 285 320 (719)
Aumento(Redução) do Caixa - (5) (13) 18
Caixa e equivalentes no exercício
Disponibilidades no final do exercício - - 5 18
Disponibilidades no início do exercício - 5 18 -

Demonstração dos Valores Adicionados 
 em 31/12/2019, 2018, 2017 e 2016. (Em MR$)

1 - Receitas 2019 2018 2017 2016
1.1) Serviços Prestados - - - -
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (115) (73) (155) (14)
2.1) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (115) (73) (155) (14)
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) (115) (73) (155) (14)
4 - Retenções - (61) (107) (107)
4.1) Depreciações - (61) (107) (107)
5 - Valor Adicio. Líq. Prod. pela Entidade (3-4) (115) (134) (262) (121)
6 - Valor Adicio. Recebido em Transferência 3.929 4.369 3.111 4.906
6.1) Receitas Financeiras - 27 - 76
6.2) Juros sobre mútuos - Associadas 3.929 4.342 3.111 4.830
7 - Valor Adicionado Total a Distribuir (5-6) 3.814 4.235 2.849 4.785
8 - Distribuição do Valor Adicionado (3.814) (4.235) (2.849) (4.785)
8.1)Pessoal (15) (15) (15) (18)
8.1.2)Remuneração Direta (12) (12) (12) (15)
8.1.3)INSS (3) (3) (3) (3)
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições (264) (313) (372) (755)
8.2.1) Federais (190) (262) (218) (347)
8.2.2) Estaduais - - - -
8.2.3) Municipais (74) (51) (154) (408)
8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros (4.041) (4.558) (3.288) (5.014)
8.3.1) Juros sobre Mútuos - Associadas (3.761) (4.100) (2.912) (4.549)
8.3.2) Juros sobre Impostos e Contribuições (280) (458) (376) (465)
8.4) Remuneração de Capitais Próprios (506) (651) (826) (1.002)
8.4.1) Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (506) (651) (826) (1.002)

Notas Explicativas Sobre as Demonstrações Contábeis 
 em 31/12/2019, 2018, 2017 e 2016.

1- Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações con-
tábeis da controladora e consolidadas foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Em conformidade com a Lei 6.404/76
(das Sociedades por Ações), alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07
e 11.641/09 e pronunciamentos emitidos pelo CPC(Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis). São os seguintes os principais critérios contábeis utiliza-
dos na elaboração dessas demonstrações: a) Resultado do exercício:
Apurado em conformidade com o regime de competência. b) Investimentos - 
São avaliados ao custo de aquisição, corrigidos monetáriamente até 31/12/95. 
c) Imobilizado - Os bens são contabilizados ao custo de aquisição, corrigidos 
monetariamente até 31/12/95, e reavaliados através de laudos elaborados por 
peritos avaliadores independentes. d) Depreciação: É calculada pelo método 
linear com base no custo histórico e corrigida monetariamente até 31/12/95.

2. Contas com Associadas - a Receber (a Pagar): (Em MR$)
Cias. 2019 2018 2017 2016
Othon Empreend. Hoteleiros S/A. (38.156) (36.284) (34.087) (32.425)
Hotéis Othon S/A (33.520) (31.555) (26.779) (21.959)
Cia. Açucareira Usina Cupim 1.658 1.573 1.478 1.452
Cia. Açucareira Usina Barcelos 74.354 70.382 63.532 57.166
Outras (259) (246) (232) (196)
Total 4.077 3.870 3.912 4.038
3. O IRPJ e a CSLL: Foram apurados em conformidade com a legislação do lu-
cro real anual. 4. Capital Social - O capital social subscrito e integralizado está 
representado por 34.641.273 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

Turismo mundial pode ter 
perdas de US$ 2,1 trilhões

Com sede em Londres, o 
Conselho Mundial de Via-
gens e Turismo (WTTC) 
divulgou na quarta-feira es-
timativa de perdas de US$ 
2,1 trilhões nas receitas glo-
bais do setor em 2020. Isso 
deve ocorrer em função das 
restrições de viagens e me-
didas adotadas para impedir 
a propagação do coronaví-
rus.

Na véspera, a Associação 
Internacional de Transportes 
Aéreos (Iata, por sua sigla 
em inglês) já havia estimado 
perdas de receita de US$ 252 
bilhões pelas companhias 
aéreas no mundo em função 
da queda na demanda e sus-
pensão de voos. A associa-
ção reúne 300 aéreas.

De acordo com o Conse-
lho Mundial de Viagens e 
Turismo, 75 milhões de em-

pregos no turismo estão em 
risco por causa da pandemia 
de Covid-19. A presidente e 
diretora do WTTC, Gloria 
Guevara, afirmou que esses 
números assustadores tam-
bém representam o atraso de 
muitos governos em reagir 
com rapidez suficiente para 
ajudar o setor.

A organização piorou suas 
expectativas em relação ao 
que havia previsto há menos 
de duas semanas. Na semana 
passada, o WTTC chegou a 
divulgar que um milhão de 
empregos estavam sendo 
perdidos ao dia no setor de 
viagens e turismo.

A região Ásia-Pacífico 
deve ser a mais atingida, 
com perdas de 49 milhões 
de empregos. Na Europa, os 
empregos ameaçados são 10 
milhões, com perdas finan-

ceiras de quase US$ 552 bi-
lhões. As Américas também 
serão atingidas. Países como 
Brasil, Reino Unido, Itália, 
Alemanha, França, Japão, 
Indonésia e Índia foram cita-
dos pelo WTTC como locais 
onde o problema pode ser 
grave.

Gloria Guevara fala em 
colapso econômico no turis-
mo. O setor contribui com 
10,4% do Produto Interno 
Bruto global, é responsável 
pela geração de um em cada 
10 empregos no mundo e 
vem superando o crescimen-
to econômico global nos úl-
timos oito anos.

No Brasil, a coordena-
dora de Turismo do Sebrae, 
Germana Magalhães, orienta 
que os empresários devem 
planejar como será a admi-
nistração do negócio durante 

a paralisação; estruturar ca-
nais de atendimento com o 
cliente visando a negociação 
das reservas que possam ser 
utilizadas futuramente, seja 
remarcando ou gerando cré-
ditos, além de dar respostas 
e soluções rápidas a clientes 
e fornecedores.

“É essencial que a política 
de cancelamento seja flexi-
bilizada ao máximo para que 
essa reserva seja remarcada, 
evitando o cancelamento e o 
reembolso. Em um momen-
to como esse, reservas futu-
ras podem garantir o fluxo 
de caixa mínimo” orienta. 
Depois que todas as medidas 
emergenciais e de adapta-
ções estiverem em curso, é 
importante o empresário co-
meçar a planejar iniciativas 
para a retomada da normali-
dade, explica.

Páscoa: consumo em 2019 foi 
de 102,6 mil t de produtos de chocolate

Levantamento encomen-
dado pela Associação Bra-
sileira da Indústria de Cho-
colates, Amendoim e Balas 
(Abicab) ao Instituto Kantar 
revela que 67,3% dos lares 
brasileiros compraram ou 
ganharam produtos de cho-
colate na semana de Páscoa 
de 2019, patamar estável 
comparado ao mesmo perío-
do dos últimos dois anos.

A pesquisa, que conside-
ra o padrão de consumo das 
famílias, indicou que 102,6 
mil toneladas de produtos 
foram adquiridas no período, 
o que inclui tanto ovos como 
produtos regulares (bom-
bons, tabletes).

O consumo médio por 
família neste período (in-
cluindo produtos adquiridos 
e recebidos como presente) 
somou 2,7 kg e a frequência 
de compra foi de 2,3 vezes. 
“Os produtos de consumo 
acompanham o desempenho 
da economia. Os sinais de 
recuperação que começam 
a aparecer nos deixam mais 
otimistas para este ano e a 
indústria está preparada para 
aproveitar a oportunidade do 
período, lembrando que o 
Brasil possui uma das maio-
res Páscoas do mundo. Pre-
sentear com chocolate nesta 
época é uma tradição no país 
e as famílias continuam pre-

servando esse costume”, ex-
plica o presidente da Abicab, 
Ubiracy Fonsêca.

Com relação ao produto 
ovo de Páscoa, que esteve 
em 28,3% dos lares brasilei-
ros, as famílias declararam 
que 52,4% do volume total 
(7,9 mil toneladas) eram pro-
venientes de presentes. Os 
demais volumes comprados 
mantiveram concentração 
em canais tradicionais como 
autosserviço (supermerca-
dos e hipermercados), com 
17%; “outros canais” (mer-
cados e mercearias de bairro, 
por exemplo) com 15,6%; e 
lojas de departamento, res-
ponsáveis por 10,4% dos 

volumes.
Os ovos artesanais tive-

ram a menor participação 
em volume dos últimos três 
anos, com penetração em 
4,6 milhões de lares, ante 
12,4 milhões de lares dos 
produtos industrializados. 
Enquanto as compras de ar-
tesanais se concentraram em 
produtos maiores (500g), 
as embalagens de ovos in-
dustrializados menores ga-
nharam mais destaque junto 
ao consumidor: os ovos de 
251g a 350g foram os prefe-
ridos, representando 22,3% 
do volume no período, se-
guido pelos produtos de 
100g a 150g, com 18,9%.

Ônibus circulam com frota reduzida e mercearias reabrem no Rio
Parte da frota de coletivos 

da cidade do Rio de Janeiro 
está circulando desde o início 
da manhã desta sexta-feira, 
depois de as empresas do se-
tor terem ameaçado paralisar 
os serviços. Com o isolamen-
to social adotado na cidade, 
a movimentação de passa-
geiros caiu e o Sindicato 
das Empresas de Ônibus do 
Município do Rio de Janeiro 
(Rio Ônibus) cobrou ontem 
ajuda da prefeitura, para pa-
gamento dos motoristas.

Na tarde de quinta-feira, o 
sindicato patronal e o prefei-
to do Rio, Marcelo Crivella 
(PRB), se reuniram e a prefei-
tura “se comprometeu a bus-
car em caráter de urgência, em 
Brasília, recursos para man-

ter a operação do sistema de 
transporte público por ônibus 
funcionando na cidade”.

De acordo com a prefei-
tura, a frota que atende a ci-
dade tem 5,5 mil coletivos, 
mas atualmente roda com 2 
mil, devido à queda de pas-
sageiros. Hoje, a Rio Ônibus 
deve divulgar um balanço 
atualizado dos números de 
veículos que circulam na ca-
pital fluminense.

Hoje também voltaram a 
abrir as mercearias, lojas de 
conveniências nos postos de 
combustível (sem consumo 
no local), lojas de material de 
construção; açougues, avi-
ários e peixarias; depósitos, 
distribuidoras e transporta-
doras, vedada a comerciali-

zação de bebidas alcoólicas 
em condições de consumo 
imediato; comércio de insu-
mos agrícolas e de medica-
mentos veterinários, alimen-
tos e produtos de uso animal; 
e comércio de gás liquefeito 
de petróleo (GLP).

A prefeitura orientou que 
“os estabelecimentos devem 
observar as restrições de ocu-
pação máxima de 30% da ca-
pacidade física do local e de 
espaçamento mínimo de um 
metro e meio entre as pessoas”.

Ainda conforme a prefei-
tura, “todos os profissionais 
listados executam tarefas 
consideradas essenciais para 
a população que está em afas-
tamento social, devido ao co-
ronavírus”.

Também o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) pu-
blicou hoje portaria que es-
pecifica produtos, serviços 
e atividades essenciais para 
garantir o pleno funciona-
mento das cadeias produti-
vas de alimentos, bebidas e 
insumos agropecuários du-
rante a pandemia. A norma-
tiva, assinada pela ministra 
Tereza Cristina, está alinha-
da ao Decreto n.º 10.282, de 
20 de março, que considerou 
“como essenciais as ativi-
dades acessórias, de suporte 
e a disponibilização dos in-
sumos necessários à cadeia 
produtiva”, entre outros 
itens, para atendimento à de-
manda da população.
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OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TêTULOS E VALORES MOBILIç RIOS S.A.
Avenida das AmŽricas, 3.434 - Bloco 7, 2¼ andar - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.640-102

CNPJ n¼ 36.113.876/0001-91

Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Semestre findo em 31 de Dezembro de 2019 e
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em Dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando especificado de outra forma)

Capital Social Aumento de capital Reserva de lucros Ajuste de avaliação Lucros (prejuízos) Total 
Legal Outras patrimonial acumulados

Em 31 de Dezembro 2017 3.580 716 3.326 (3) - 7.619 
Lucro l’quido do exerc’cio - - - - -  5.033  5.033 
Constitui•‹ o de reservas - - - 4.883 - (4.883) -
Ajuste de avalia•‹ o patrimonial - - - - 2 - 2
Distribui•‹ o de dividendos - - -  (1.000) - T(150) (1.150)

- - - - -
Em 31 de Dezembro 2018 3.580 - 716 7.209 (1) - 11.504 
Mutações do exercício - - - 3.883 2 - 3.885 
Em 31 de Dezembro 2018 3.580 - 716 7.209 (1) - 11.504 
Lucro l’quido do exerc’cio - - - - - 17.131 17.131
Aumento do capital social - 3.580 -  (3.580) - - -
Constitui•‹ o de reservas - - - 7.131 - (7.131) -
Ajuste de avalia•‹ o patrimonial - - - - - - -
Distribui•‹ o de dividendos - - -  (3.629) - (10.000) (13.629)
Em 31 de Dezembro 2019 3.580 3.580 716 7.131 (1) - 15.006 
Mutações do exercício - 3.580 - (78) - - 3.502 
Saldo em 30 de Junho de 2019 3.580 - 716 3.580 - 6.564 14.440 
Lucro l’quido do semestre - - - - - 10.567 10.567
Aumento do capital social 13 

b
- 3.580 -  (3.580) - - -

Constitui•‹ o de reservas - - - 7.131 - (7.131) -
Ajuste de avalia•‹ o patrimonial - - - - (1) - (1)
Distribui•‹ o de dividendos 13 c - - - - - (10.000) (10.000)
Saldo em 31 de Dezembro 2019 3.580 3.580 716 7.131 (1) - 15.006 
Mutações do semestre - 3.580 - 3.551 (1) (6.564) 566 

1. Contexto operacional: A Oliveira Trust é uma instituição financeira, 
autorizada a funcionar pelo BACEN, e tem como atividade preponderante 
administrar carteiras e custodiar títulos e valores mobiliários, exercer funções 
de agente fiduciário, instituir, organizar e administrar fundos de investimentos, 
além das atividades descritas em seu estatuto social, conforme observando 
as disposições legais e regulamentares emanadas principalmente da 
Comiss‹ o de Valores Mobili‡rios e do BACEN.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis: As
demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, associadas às normas e instruções do Banco 
Central do Brasil, em consonância com o Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional - COSIF, instituído pelo BACEN. Com relação 
às normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, 
relacionadas ao processo de convergência às normas internacionais de 
contabilidade, foram adotados para fins de elaboração e divulgação das 
demonstrações contábeis apenas os pronunciamentos aprovados pelo 
BACEN, sendo as principais alterações introduzidas e que impactaram 
as demonstrações contábeis: • CPC 00 (R1) - Estrutura conceitual para 
elaboração e divulgação de relatório contábil - financeiro; • CPC 01 (R1) 
- Redução do valor recuperável de ativos; • CPC 02 (R2) - Efeitos das 
mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis; 
• CPC 03 (R2) - Demonstrações dos fluxos de caixa; • CPC 04 (R1) - Ativo 
intangível; • CPC 05 (R1) - Divulgação de partes relacionadas; • CPC 10 (R1) 
- Pagamento baseado em ações; • CPC 23 - Políticas contábeis, mudança 
de estimativa e retificação de erro; • CPC 24 - Evento subsequente; • CPC 
25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; • CPC 27 - Ativo 
imobilizado; • CPC 33 (R1) - Benefícios a empregados. As demonstrações 
contábeis estão apresentadas em milhares de reais. O Real é a moeda 
funcional da Distribuidora. As informações apresentadas em milhares de 
reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela 
Administra•‹ o em 02 de mar•o  de 2020.

3. Descrição das principais práticas contábeis: a. Apropriação 
de receitas e despesas: O regime de apura•‹ o do resultado Ž o de 
competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser 
incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, 
sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente 
do pagamento ou recebimento. b. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa est‹ o representados por disponibilidades em moeda 
nacional e aplicações em operações compromissadas – posição bancada, 
com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor justo, com prazo 
de vencimento igual ou inferior a 90 dias. c. Aplicações interfinanceiras 
de liquidez: As Aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas ao 
custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data do balanço. d. Títulos 
e valores mobiliários: Representado por aplicação em operações em 
Títulos Públicos Federais classificados em conformidade com as Circulares 
n¼ 3.068/01 e n¼ 3.082/02 do BACEN. S‹ o contabilizados pelo custo de 
aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) até a 
data do balanço, e ajustados ao valor de mercado, quando aplicável, em 
função da classificação dos títulos. Os títulos e valores mobiliários são 
classificados em três categorias específicas, de acordo com a intenção de 
negociação, atendendo aos seguintes critérios para contabilização: i. T’tulos 
para negociação - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com 
o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo 
contabilizados pelo valor de mercado, em que as perdas e os ganhos 
realizados e n‹ o realizados sobre esses t’tulos s‹ o reconhecidos no 
resultado; ii. Títulos disponíveis para venda – devem ser registrados os 
t’tulos e valores mobili‡rios que n‹ o se enquadram nos itens i e iii sendo 
ajustado pelo valor de mercado, computando-se a referida valorização/
desvalorização à conta destacada do patrimônio líquido, quando relativa 
a títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos disponíveis 
para venda, pelo valor líquido dos efeitos tributários. iii. T’tulos mantidos atŽ 
o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários, exceto ações não 
resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade financeira para 
mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos intr’nsecos. e. Negociação e intermediação 
de valores: São registrados os recursos de clientes em conta de depósito, 
com liquida•‹ o imediata. f. Despesas antecipadas: São classificadas as 
aplicações de recursos em despesas cujos benefícios para a Distribuidora 
ocorrer‹ o durante o exerc’cio. g. Perdas estimadas em créditos de 
liquidação duvidosa: É constituída com base em perdas prováveis de 
créditos a receber, com base na análise de risco individual das contas a 
receber e seu montante é considerado suficiente para cobrir eventuais 
perdas na realização dos créditos, na forma prevista da Resolução 2.682/99 
do BACEN. h. Permanente: h.1) Investimentos em empresas controladas 
são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. São classificadas 
como controladas as empresas sobre as quais a Distribuidora, possui o 
controle de dirigir as políticas financeiras e operacionais, a fim de obter os 
benef’cios e riscos de suas atividades. h.2) O Ativo imobilizado Ž registrado 
pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada, pelo método 
linear, com base nas taxas de depreciação divulgadas na nota explicativa 
n¼ 7. h.3) O Ativo intangível é registrado pelo custo de aquisição, deduzido 
da amortiza•‹ o acumulada calculada mensalmente pelo prazo de 5 anos. 
i. Ativos e passivos contingentes, provisão para riscos e obrigações 
legais (fiscais e previdenciárias): O reconhecimento, a mensuração e a 
divulgação dos ativos, provisão para riscos e das obrigações legais (fiscais e 
previdenciárias) são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 

25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, aprovada pela 
Resolução CMN nº 3.823/09 e Carta Circular BACEN nº 3.429/10, conforme 
segue: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações 
contábeis, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia 
de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Provisão 
para riscos: é reconhecida nas demonstrações contábeis quando, com 
base na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado 
provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, e sempre 
que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança; 
• Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos 
assessores jurídicos: são divulgados, conforme nota explicativa nº 12, 
enquanto aqueles classificados como perda remota não são passíveis de 
provis‹ o ou divulga•‹ o. Os montantes registrados s‹ o atualizados de acordo 
com a legislação vigente; • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias):
referem-se a demandas judiciais em que est‹ o sendo contestadas a 
legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. j. 
Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos est‹ o 
demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas (em base pro rata dia) e 
provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos demonstrados 
incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos encargos e 
das variações monetárias incorridas (em base pro rata dia). k. Imposto de 
Renda e Contribuição Social corrente: A provisão para Imposto de Renda 
é calculada à alíquota de 15%, com um adicional de 10% sobre o lucro anual 
tributável excedente a R$240, ajustado pelas adições e exclusões previstas 
na legisla•‹ o. A Contribui•‹ o Social apurada sobre o lucro ajustado na 
forma da legislação em vigor foi calculada à alíquota de 20%. l. Redução 
ao valor recuperável de ativos (impairment): Os ativos financeiros e não 
financeiros são avaliados para verificar se há evidência objetiva de que tenha 
ocorrido uma perda no seu valor contábil. A evidência objetiva de que os 
ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso 
no pagamento por parte do devedor, indicações de processo de falência ou 
mesmo, um declínio significativo ou prolongado do valor do ativo. Uma perda 
por redu•‹ o ao valor recuper‡vel (impairment) de um ativo financeiro ou não 
financeiro é reconhecida no resultado do período se o valor contábil do ativo 
ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuper‡vel. m. Eventos 
subsequentes: Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base 
das demonstrações contábeis e a data de autorização para sua emissão, 
compostos por: • Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam 
condições que já existiam na data-base de autorização para sua emissão e 
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições 
que não existiam na data-base das demonstrações contábeis.
4. Aplicações interfinanceiras de liquidez: Est‹ o representadas por 
operações compromissadas lastreadas por títulos emitidos pelo tesouro 
nacional com o resgate/revenda previsto para o dia 02 de janeiro de 2020:
Títulos 31/12/2019 31/12/2018
Operações compromissadas - LFT 10.534 17.997

10.534 17.997 
5. Títulos e valores mobiliários: Est‹ o representados por t’tulos emitidos 
pelo governo, com alta liquidez no mercado, na categoria de: títulos para 
negociação e títulos disponíveis para venda. Desta forma, a parcela referente 
a variação do preço de mercado, no valor de R$ (1), foi contabilizado em 
conta destacada de patrimônio líquido. Os rendimentos produzidos são 
computados diretamente no resultado do per’odo.

31/12/2019 31/12/2018

Descrição Vencimento
Quanti-

dade Custo Atual
Quanti-

dade CustoAtual
Letras
financeiras
 do tesouro

01/03/2021 192 1.416 2.010 220 1.6222.173

Letras
financeiras
 do tesouro

01/09/2025  1.960 20.394 20.502 - - -

Total 2.152 21.810 22.512  220  1.622 2.173 
6. Outros créditos: Estão assim representados: a. Rendas a receber: 
Refere-se ao saldo dos serviços prestados a receber no período seguinte ao 
encerramento do balanço, sendo constituída uma provisão para crédito de 
liquidação duvidosa, conforme Resolução 2.682/99 do BACEN.

Títulos 31/12/2019 31/12/2018
Contas a receber 5.027 2.464
(-) Provisão p/outros créditos de
 liquida•‹ o duvidosa (3.566) (1.821)

Valor líquido  1.461 643 
b. Diversos: O saldo desse grupo está composto da seguinte forma:
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Adiantamentos e antecipações 
salarias 42 21

Adiantamentos para despesas 1.119 337
Impostos e contribuições a 
compensar 4.006 3.356

5.167 3.714 
c. Outros valores e Bens:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Despesas antecipadas 137 41

137 41 
7. Ativo permanente: As aplicações no Ativo Permanente estão assim 

Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, relativas ao 
semestre encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhado das 
respectivas Notas Explicativas e Relatório do Auditor Independente sobre 
as demonstrações contábeis. A Oliveira Trust agradece a todos os que 
contribu’ram para o resultado alcan•a do. A Diretoria.

Resultado: O resultado alcançado é fruto de uma habilidade, que tem como 
objetivo a constante busca na excelência e qualidade dos serviços prestados, 
alinhado com o aperfeiçoamento e reconhecimento de nossos valores, os 
quais podemos destacar: Confiança, Inovação e Agilidade.
Mercado: A Oliveira Trust, sociedade anônima de capital fechado, tem como 
principais atividades a prestação de serviços a terceiros, notadamente serviços 

fiduciários, administração de fundos de investimento e custódia qualificada.
Estratégias e perspectivas para o ano de 2020: A Administra• ‹ o considera 
que no pr—ximo ano a empresa continuar‡ com a amplia• ‹ o no escopo e 
na qualidade dos serviços prestados aos seus clientes, bem como num 
desenvolvimento intenso de seus sistemas internos de controle e gerenciamento 
de operações, visando a maturidade dos resultados líquidos obtidos.

Fluxo de caixa das atividades
 operacionais 2º Sem/2019 31/12/2019 31/12/2018
Lucro l’quido do semestre/exerc’cio 10.567  17.131 5.033
Deprecia•‹ o e amortiza•‹ o 104 182  127 
PCLD  1.078 1.745 1.821
Resultado de participação em
 controladas 2 2 -
Ajuste de avalia•‹ o patrimonial  (1) - 2
Lucro líquido do semestre/
 exercício ajustado 11.750 19.060 6.983 
(Aumento)/redução em contas
 do ativo
  Aplicações interfinanceira
   de liquidez 15.004 7.463 9.957

  Titulos e valores mobili‡rios (20.272) (20.339)  (131)
  Outros crŽditos (4.697)  (4.016) (2.033)
  Outros valores e bens 122 (96)  (13)
Total do (aumento)/redução
 contas do ativo  (9.843)  (16.988) 7.780 
Aumento/(redução) em contas
 do passivo
  Fiscais e previdenci‡rias  7.655 5.212 1.273
  Negocia•‹ o e intermedia•‹ o
   de valores (1.382) 6.324 (12.842)
  Diversos 421 220  (435)
Total do aumento /(redução) contas
 do passivo 6.694 11.756 (12.004)

Fluxo de caixa proveniente das
 atividades operacionais 8.601 13.828 2.759 

Fluxo das atividades
 de investimento
(Aquisi•‹ o ou aumento) em
 participa•‹ o em controladas  (3) (3) -

Aquisi•‹ o de imobilizado (418)   (490)  (311)
Aquisi•‹ o de intang’vel (10) (10)  (79)
Fluxo de caixa líquido aplicado das
 atividades de investimento   (431)  (503)  (390)
Fluxo das atividades de 
financiamento
Dividendos distribu’dos (10.000) (13.779) (2.000)
Fluxo de caixa líquido proveniente
 das atividades de financiamento (10.000)  (13.779)  (2.000)

(Redução)/Aumento de caixa e
 equivalentes de caixa  (1.830)  (454) 369 
Caixa e equivalentes de
 caixa - in’cio  2.000 624  255 

Caixa e equivalentes de
 caixa - final 170 170  624 
(Redução)/Aumento de caixa e
 equivalentes de caixa  (1.830)  (454) 369 

Nota 31/12/2019 31/12/2018

Ativo Circulante 39.981  25.192 
 Disponibilidades 170 624 
 Aplicações interfinanceira de liquidez 4 10.534  17.997 
 Operações compromissadas 10.534 17.997
Títulos e valores mobiliários 5 22.512 2.173 
  Letras financeiras do tesouro 22.512 2.173
Outros Créditos 6 6.628 4.357 
  Rendas a receber  5.027 2.464
  PCLD (3.566) (1.821)
  Diversos  5.167 3.714
Outros valores e bens 137 41 
 Despesas Antecipadas 137  41 

Ativo Permanente 904 585
Investimento 7.1 7   6 
Participação em controladas no país 1 -
Cotas ANBIMA 6 6
Imobilizado de uso 7.2 816 464
 Imobilizado de uso  1.315 983
 (Depreciações acumulada)   (619) (519)
 Benfeitorias em im—veis de terceiros e 
expans‹ o

129 -

 (Amortiza•‹ o acumulada)  (9) -
Intangível 7.3  81 115 
  Ativos intang’veis 320 350
 (Amortiza•‹ o acumulada)   (239) (235)
Total do Ativo 40.885  25.777 

Nota 31/12/2019 31/12/2018

Passivo Circulante 25.879 14.273 
 Outras obrigações 25.879 14.273 
  Sociais e estatut‡rias 8  - 150

  Fiscais e previdenci‡rias 9  13.687 8.475

  Negocia•‹ o e intermedia•‹ o de valores 10 7.448 1.124

  Diversas 11 4.744 4.524

Patrimônio líquido 13 15.006 11.504 
 Capital social 3.580 3.580

 Aumento de capital 3.580  - 

 Reserva legal 716 716

 Outras reservas 7.131 7.209

 Ajuste de avalia•‹ o patrimonial 5   (1)   (1)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 40.885 25.777 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

representadas: 7.1. Investimentos: 7.1.1. OT BANK S.A.: A Companhia 
detém 100% da OT BANK S/A, que foi constituída em Assembleia Geral 
de Constituição realizada em 16 de setembro de 2019, com o capital 
social totalmente subscrito em moeda corrente nacional de R$ 10 (dez mil 
reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, integralizados R$ 3 (três mil reais), e tem por objeto a instituição 
e administração de arranjo de pagamento próprio, sendo responsável por 
desenvolver as regras e procedimentos que disciplinam a presta•‹ o de 
serviços de pagamento ao público; e a prestação de atividades, no âmbito 
do seu próprio arranjo de pagamento ou de terceiros, como instituição de 
pagamento, que incluem, mas não se limitam a, prestação de emissão de 
instrumentos de pagamento pré-pagos. Em 31 de dezembro de 2019, a OT 
Bank se encontra em fase pré-operacional e, por este motivo, apresentou um 
prejuízo de R$ 2 (dois mil reais).

2019
Patrimônio Líquido da investida OT Bank
Capital social 10
Capital social a integralizar (7)
Resultado do exercício (2)
Saldo final 1 

2019
Atualização dos investimentos na 
investidora OT DTVM

Participação no capital social (%) 100%
Saldo inicial 3 
Resultado de equivalência patrimonial (2)
Saldo final 1 
7.1.2 Cotas ANBIMA: A Distribuidora detém Cotas patrimoniais da ANBIMA - 
Associa•‹ o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais.

Investimentos 31/12/2019 31/12/2018
Ações e cotas 6 6

6 6 
7.2. Imobilizado de uso:

Descrição
Taxa de depre-

ciação a.a. 31/12/2019 31/12/2018
Benfeitorias 25% 129 -

M—veis e equipamentos de uso 10% 424 323
Sistema de comunica•‹ o 10% 181 172
Sistema de processamento
 de dados 20% 704 482
Sistema de seguran•a 20% 6 6
(-) Depreciações acumuladas - (628) (519)

816 464 

Demonstrações do resultado - Semestre findo em 31 de Dezembro de 
2019 e Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais)

As notas explicativas da administra•‹ o s‹ o parte integrante das 
demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
 Semestre findo em 31 de Dezembro de 2019 e Exercícios findos em 

31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Nota 2° Sem/2019 31/12/2019 31/12/2018
Resultado da intermediação
 financeira

14 1.262  1.998 1.505 

Resultado de titulos e valores
 mobili‡rios

 1.262 1.998 1.505

Resultado bruto da
 intermediação financeira

1.262  1.998 1.505 
-

Outras receitas/despesas
 operacionais

18.946 31.370 14.684 

Receita de prestação de 
servi•o s

15 40.755 72.069  55.014 

Despesas de equivalência
 patrimonial

(2)  (2)  - 

Despesas de pessoal (9.449) (18.236) (17.213)
Despesas tribut‡rias 16 (3.994) (7.005)  (9.279)
Despesas administrativas 17 (7.200) (13.461) (11.570)
Perda estimada p/ créditos de
 liquida•‹ o duvidosa

(1.078) (1.745)  (1.821)

Perda de Créditos não
 recuperados

(34) (210) (456)

Outras receitas operacionais 25 37  9 
Outras despesas operacionais (77)  (77)  - 

Resultado Operacional 20.208 33.368 16.189 
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro

20.208 33.368 16.189 
-

Imposto de renda e 
contribuição
 social sobre o lucro

19 (7.336) (12.185) (7.324)

Provisão para imposto
 de renda

(4.456) (7.482)  (3.991)

Provisão para contribuição
 social sobre o lucro

(2.880) (4.703)  (3.333)

-
Participação estatutária no
 lucro

19 (2.305) (4.052) (3.832)
-

Lucro líquido do semestre/
 exerc’cio

10.567 17.131 5.033 
-

Juros sobre Capital Próprio -  -  - 
-

Numero de ações 26.000 26.000 26.000 
-

Lucro líquido do semestre/
exercício por ações - R$

406,42 658,88 193,58 

PRÓXIMA

As notas explicativas da administra•‹ o s‹ o parte integrante das 
demonstrações contábeis.
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OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TêTULOS E VALORES MOBILIç RIOS S.A.
Avenida das AmŽricas, 3.434 - Bloco 7, 2¼ andar - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.640-102

CNPJ n¼ 36.113.876/0001-91

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando especificado de outra forma)
7.3. Intangível:

Descrição
Taxa de amor-

tização a.a. 31/12/2019 31/12/2018
Softwares e licen•a s de uso 20% 320 350
(-) Amortiza•‹ o acumuladas - (239) (235)

81 115 
8. Sociais e estatutárias: Registra o saldo da distribuição de lucros a 
pagar aos acionistas.

9. Fiscais e previdenciárias: O saldo desse grupo est‡ composto da 
seguinte forma:
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Provisão de impostos e contribuições sobre o 
lucro 12.186 7.324

Impostos e contribuições a recolher (a) 1.501 1.151
13.687 8.475 

(a) Representados substancialmente por impostos sobre salários e de 
terceiros.

10. Negociação e intermediação de valores: Registra o montante de 
recursos de clientes, relativo a operações com liquidação imediata, 
onde em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 foram 
respectivamente R$ 7.448 e R$ 1.124. 
11. Diversas: O saldo desse grupo está composto da seguinte forma:
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
FŽrias 1.060 1.030
13¼ sal‡rio 3 -
FGTS s/férias 85 83
INSS s/férias 274 265
Rescisão - 1
Participação no lucro - 
funcion‡rios 2.450 2.200

Alugueis a pagar 397 588
Adiantamento de clientes 475 357

4.744 4.524 
12. Provisão para ativos e passivos contingentes: A Distribuidora 
acompanha todos os processos administrativos e judiciais em que 
figura como parte autora ou ré e, amparada na opinião dos assessores 
jurídicos, classifica as ações de acordo com a expectativa de insucesso, 
cuja classificação é revista periodicamente e efetivada, se necessária, a 
reclassificação dos riscos desses processos. 12.1. Ativos contingentes 
cuja entrada de benefícios econômicos é provável, mas não 
praticamente certa: a) Ação de repetição de indébito pela não 
incidência de ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS: Em 14 de 
março de 2017, a Distribuidora impetrou ação de repetição de indébito 
com pedido de tutela provis—ria antecipada em car‡ter antecedente sobre 
a declaração de não incidência de ISS na base de cálculo do PIS/COFINS 
dos últimos 5 (cinco) anos. Após réplica, em 25 de agosto de 2017, o 
pedido foi julgado procedente, em parte, condenando a União a restituir 
a exação recolhida a maior, mediante compensação com contribuição da 
mesma espécie e destinação com atualização pela taxa SELIC. A União 
ingressou com recurso de apelação, sem sucesso. Atualmente aguarda-se 
o processo retornar ao Ju’zo de origem para que seja poss’vel prosseguir 
com o cumprimento da senten• a. b) Mandado de Segurança pela 
inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras: 
Interposta em 31 de agosto de 2007, a ação dentre outros pleitos, busca a 
compensação do indébito tributário ao que recolheu a título de PIS e COFINS 
indevidamente nos últimos 5 anos, contados da distribuição da demanda. 
O processo aguarda julgamento de recurso especial selecionado pelo 
Tribunal em relação ao tributo PIS. Com relação ao COFINS, a Instituição 
est‡ peticionando junto ao D. Ju’zo para prosseguimento do feito. 12.2. 
Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda 
possível: Trata-se de ação ordinária proposta pelo Autor Union National 
FIDC Financeiros e Mercantis (“Fundo”) em face dos Réus Oliveira Trust 
DTVM, Global Capital S.A. e Banco Bradesco S.A., requerendo que seja 
reconhecida a responsabilidade solid‡ria destes com rela• ‹ o aos supostos 
inadimplementos condenando-os a indenizarem os danos emergentes e 
os lucros suportados pelo autor da a• ‹ o. Foram apresentadas defesas 
(contestações) pelos Réus, que foram objeto de réplica pelo Fundo e, 
posteriormente, tréplica pelos Réus. O perito respondeu aos quesitos e, 
em seguida, foram apresentadas manifestações das partes, tendo sido 
proferida decis‹ o em 07 de agosto de 2019 declarando encerrada a fase 
de instrução, bem como apresentados memoriais pelas Partes em 07 
de outubro de 2019. Desde 08 de outubro de 2019 os autos encontram-
se conclusos com juiz, não sendo possível mensurar nesta fase, o valor 
que eventualmente venha a ser exigido especificamente da Distribuidora.  
Embora o escritório que patrocina a causa tenha classificado o êxito 
da demanda como “possível”, entendemos que devido aos últimos 
andamentos do processo, em especial a oitiva com o perito, as chances 
da ação não lograr êxito aumentaram.
13. Patrimônio líquido: a) Capital social: O Capital Social subscrito e 
integralizado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de R$ 3.580, divididos 
em 26.000 (vinte e seis mil) ações ordinárias nominativas, todas sem valor 
nominal, de titularidade de domiciliados no país. b) Aumento de capital 
social: A institui• ‹ o solicitou ao BACEN a aprova• ‹ o do aumento de capital 
social, deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 11 de dezembro 
de 2019. O valor de R$ 3.580, encontrava-se registrado na conta “Aumento 
de Capital Social”, mediante incorporação de “Outras Reservas de Lucro”, 
decorrente de exercícios anteriores, conforme demonstrado no quadro 
de mutações do patrimônio líquido. c) Destinação do lucro líquido e 
Reservas de lucros: Aos acionistas Ž assegurado um dividendo m’nimo 
correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, deduzido a reserva 
legal, exceto na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo 3º, do artigo 
202 da lei 6.404/76 que prevê a possibilidade de retenção de todo lucro 
pela Distribuidora. No resultado apurado no exercício de 2019, do lucro 
líquido de R$ 17.131, R$ 10.000 foram distribuídos como dividendos e o 

valor de R$ 7.131 foi destinado para a constituição de Outras Reservas de 
Lucro. Durante o exercício na conta “Outras Reservas de lucros”, do saldo 
findo em 31 de dezembro de 2018 de R$ 7.209, foram destinados para 
pagamento de dividendos R$ 3.629 e R$ 3.580 para aumento de capital. 
14. Resultado da intermediação financeira:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Compromissada 1.744 1.377
LFT 254 128

1.998 1.505 
15. Receita de prestação de serviços:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Taxa de administra•‹ o 19.680 17.430
Taxa de cust—dia 22.597 22.441
Outros 29.792 15.143

72.069 55.014 
16. Despesas Tributárias:
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
ISS (3.014) (2.227)
COFINS (2.963) (2.261)
PIS (481) (367)
Complemento da multa CVM, conforme
 nota 12.2. (a)   - (2.346)

Multa de DARFs, relativo aos fundos
 administrados   - (1.715)

Outros (547) (363)
 (7.005)  (9.279)

(a) Refere-se substancialmente a despesa com taxa CVM, o qual inclui a 
provisão de R$ 1.500.
17. Despesas administrativas:
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Luz (204) (153)
Aluguel (1.900) (1.711)
Comunicações (702) (685)
Manuten•‹ o (102) (77)
Material (135) (125)
Processamento de dados (4.651) (3.868)
Promoções e relações 
públicas (607) (321)

Propaganda e publicidade (74) (26)
Publicações (122) (88)
Seguros (45) (51)
Serviços financeiros (1.118) (911)
Servi•o s de terceiros (499) (474)
Servi•o s tŽcnicos (1.746) (1.617)
Transporte (117) (84)
Viagens (447) (374)
Deprecia•‹ o (182) (127)
Outras (810) (878)

 (13.461)  (11.570)
18. Remuneração dos administradores: A remunera• ‹ o dos 
administradores Ž baseada nas melhores pr‡ticas de mercado obtida por 
meio de pesquisa de mercado setoriais e entidades sindicais, devendo 
ser proposta pelo Comitê de Remuneração, observado o disposto no 
Estatuto social da Distribuidora, onde, após proposta, será submetida à 
assembleia geral para aprovação. A remuneração é fixa, não havendo 
bônus ou remuneração variável a ser adicionada à remuneração dos 
administradores, cujo pagamento é realizado mensalmente em moeda 
corrente nacional e mediante transferência bancária. 
19 Reconciliação do imposto de renda e contribuição social:
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Resultado antes da tributação sobre o
 lucro e participações no resultado 33.368 16.189

(-) Participações no resultado (4.052) (3.832)
Resultado contábil do período 29.316 12.357
Adições   2.039   4.307 
Base de c‡lculo - Contribui•‹ o social
 e IRPJ 31.355 16.664

Taxa da contribui•‹ o Social
 Federativa 15% 20%
(=) Contribui•‹ o Social   4.703   3.333 
Taxa de Imposto de Renda 15% 15%
Adicional de imposto de Renda 10% 10%
(=) Imposto de Renda antes
 das deduções   7.815   4.142 

(-) PAT (20) (20)
(-) Patrocínios e Doações (313) (131)
(=) Imposto de Renda   7.482   3.991 
(=) Despesas do Imposto de Renda
 e da Contribui•‹ o Social 12.185 7.324 
20. Gerenciamento de riscos e de capital: Em atendimento às 
determinações do BACEN, a Oliveira Trust definiu uma estrutura e 
estabeleceu pol’ticas e normas internas para o gerenciamento de riscos 
e capital decorrentes de suas operações e atividades, mantendo uma 
postura conservadora em relação à exposição de risco. Em fevereiro 
de 2017, o BACEN publicou a Resolução nº 4.557, que dispõe sobre 
a estrutura de gerenciamento de riscos e de capital, revogando as 
Resoluções nº 3.988, nº 3.380, nº 3.464, nº 3.721 e nº 4.090 após prazo 
de implementação das recomendações previsto na norma. A Oliveira Trust 
está classificada no Segmento 4 (S4), conforme Resolução nº 4.553 do 
CMN. a) Gerenciamento de riscos: A gest‹ o de riscos Ž realizada de 
forma unificada e compreende a adoção de instrumentos que permitem a 
consolidação e controle dos riscos relevantes, tendo por objetivo organizar 
o processo decisório e definir os mecanismos de controle dos níveis de 
risco aceitáveis e compatíveis com o volume de Capital disponível, em 

linha com a estratégia de negócio adotada.  Esta gestão unificada é feita 
através de processo estruturado que compreende o mapeamento, a 
apura• ‹ o e a totaliza• ‹ o dos valores em risco. Risco de crédito: Risco 
de Crédito é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas 
associadas a: • Não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos 
termos pactuados; •cDesvalorização, redução de remunerações e ganhos 
esperados em instrumentos financeiros decorrentes da deterioração da 
qualidade creditícia da contraparte, do interveniente ou do instrumento 
mitigador; • Reestruturação de instrumentos financeiros; ou • Custos de 
recuperação de exposições de ativos problemáticos. Risco de mercado: 
Risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas 
resultantes da flutuação nos valores de mercado de exposições detidas 
pela Oliveira Trust. Estas perdas podem ser incorridas em fun• ‹ o do 
impacto produzido pela variação de taxas de juros, paridades cambiais, 
preços de ações e de commodities, entre outros. Risco operacional: 
Risco operacional é definido como a possibilidade da ocorrência de perdas 
resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação 
de processos internos, pessoas ou sistemas. Esta definição inclui o 
Risco Legal associado a inadequações ou deficiências em contratos 
firmados pela Oliveira Trust, às sanções em razão de descumprimento de 
dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes 
das atividades desenvolvidas pela Oliveira Trust. Risco de liquidez: 
O risco de liquidez é definido como: • A possibilidade da Oliveira Trust 
não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e 
inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação 
de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 
perdas significativas; e • A possibilidade da Oliveira Trust não conseguir 
negociar a preço de mercado, uma posição, devido ao seu tamanho 
elevado em rela• ‹ o ao volume normalmente transacionado ou em 
raz‹ o de alguma descontinuidade no mercado. Risco Socioambiental: 
Conforme determinado pela Resolução CMN no 4.327, de 25 de abril de 
2014, a exposição ao risco socioambiental define-se como a possibilidade 
de ocorrência de perdas de danos socioambientais. O processo de 
gerenciamento de risco socioambiental permite que os riscos sejam 
previamente identificados, mensurados, mitigados, acompanhados e 
reportados. Os processos adotados s‹ o pautados pela ado• ‹ o de rotinas 
e procedimentos utilizados para a identificação, classificação, avaliação, 
monitoramento, prevenção e controle do risco socioambiental em suas 
atividades e operações, sobretudo no estabelecimento de critérios 
e mecanismos específicos para atividades econômicas com maior 
probabilidade de causar danos socioambientais. b) Gerenciamento de 
capital: Seguindo as regulamentações do BACEN e, em consonância com 
as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, a Oliveira 
Trust adota diretrizes de gest‹ o de Capital visando uma administra• ‹ o 
eficiente e sustentável de seus recursos e colaborando para a promoção 
da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional.  Suficiência de capital 
(visão regulatória): A gest‹ o do capital Ž realizada com o objetivo de 
garantir a adequa• ‹ o aos limites regulat—rios e ao estabelecimento de 
uma base sólida de Capital, viabilizando o desenvolvimento dos negócios 
e das operações conforme plano estratégico da Instituição. Índices 
de capital: Os ’ndices de capital s‹ o apurados segundo os critŽrios 
estabelecidos pelas Resoluções CMN nº 4.192/2013 e nº 4.193/2013, que 
tratam do cálculo do Patrimônio de Referência (PR) e do Patrimônio de 
Referência Mínimo Requerido (PRMR) em relação aos Ativos Ponderados 
pelo Risco (RWA), respectivamente. Monitoramento e Transparência: 
O controle e monitoramento do n’vel adequado de capital e o c‡lculo das 
parcelas de capital requeridas para a cobertura da exposi• ‹ o aos riscos 
são realizados mensalmente através de sistema informatizado, tomando 
como base o Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO. O resumo 
da descri• ‹ o da estrutura de gerenciamento de capital e gest‹ o integrada 
riscos está disponível na página eletrônica da Instituição no endereço 
www.oliveiratrust.com.br e os relatórios completos estão à disposição dos 
interessados em sua sede.

21. Ouvidoria: A Distribuidora, atendendo exigências contidas na 
Resolução CMN nº 4.433/15 e Circular 3.503/10 ambas editadas pelo 
Banco Central do Brasil e à Instrução CVM nº 529/2012, possui componente 
organizacional – Ouvidoria - composto por um Diretor e um Ouvidor, cujo 
atendimento se dá em dias úteis de 8h às 20h.
22. Limites operacionais: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a 
Distribuidora se encontra enquadrada nos limites de capital e patrimônio 
compatível com o risco da estrutura dos ativos, conforme normas 
e instruções estabelecidas pela Resolução 2.099/94 e legislação 
complementar. O ’ndice de Basileia em 31 de dezembro de 2019 Ž de 
14,70% (13,98% em 31 de dezembro de 2018).
23. Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2019 
e 2018, a Distribuidora não possuía operações próprias com instrumentos 
financeiros derivativos em aberto.
24. Outras informações: Em atendimento à Resolução nº 3.198 do 
Conselho Monetário Nacional, a Instituição, no exercício, somente 
contratou a BDO RCS Auditores Independentes para a prestação de 
serviços de auditoria externa, não tendo a referida empresa prestado 
qualquer outro tipo de serviço a Instituição. A política adotada atende aos 
princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com 
os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve 
auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu 
cliente ou promover os interesses deste.

25. Partes relacionadas: No ano findo em 31 de dezembro de 2019 e 
2018 n‹ o houve transa• ‹ o com partes relacionadas.

26. Eventos subsequentes: Em 17 de janeiro de 2020 o BACEN 
homologou o aumento de capital social da Companhia no valor de R$ 
3.579, que passou a ser de R$ 7.159.

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria - 2º Semestre de 2019

Diretoria Contador

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
José Alexandre Costa de Freitas - Diretor Carlos Henrique Correa Sismil - Diretor Jorge Cezar P. Derossi - Contador - CRC-RJ: 084173/O-1

O Comitê, em atendimento ao §2º do Art. 17 da Resolução 3.198/04 do 
Banco Central do Brasil, apresenta resumo de seu relatório referente 
ao 2º semestre/2019, destacando, com relação às suas atividades, 
que: (i) reuniu-se periodicamente com a Diretoria da instituição, com a 
auditoria independente e com a auditoria interna a fim de verificarem o 
cumprimento de suas eventuais recomendações e indagações, inclusive 
no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria; 
(ii) avaliou relatórios pertinentes à efetividade dos controles internos e 
dos processos de gestão de riscos, bem como ao descumprimento de 

dispositivos legais; (iii) face o resultado das reuniões trimestrais e dos 
relatórios da: (a) auditoria independente,  fez algumas recomendações, 
aceitas  pela Diretoria; e (b) da auditoria interna, não fez recomendações 
à Diretoria; (iv) Avaliou a efetividade da (a) auditoria independente, 
concordando com sua opini‹ o acerca da integridade das do segundo 
semestre de 2019 (“DFs”), não tendo sido identificadas situações 
que pudessem afetar a objetividade e a independência dos auditores 
externos; (b) auditoria interna, com base nos relatórios emitidos que 
não apontaram riscos que possam afetar a instituição, concluindo 

como satisfatório os trabalhos realizados; e (v) revisou previamente as 
DFs, tendo o Comitê concluído que estas, acompanhadas pelas notas 
explicativas, comparativamente com o mesmo período do ano anterior 
est‹ o adequados e foram elaborados de acordo com as normas legais 
vigentes.
Rio de Janeiro, 27/03/2020
José Alexandre Costa de Freitas (Diretor-Membro do Comitê)
Carlos Henrique Correa Sismil (Diretor-Membro do Comitê)
Alexandre Lodi de Oliveira (Diretor-Membro do Comitê)

Aos Acionistas e Administradores da
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as 
demonstrações contábeis da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. (“Distribuidora”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Oliveira 
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
e cumprimos com as demais responsabilidades Žticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
e o relatório do auditor: A Administra•‹ o da Distribuidora Ž respons‡vel 
por essas outras informações que compreendem o relatório da 
administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrange o relat—rio da Administra•‹ o e n‹ o expressamos qualquer 
forma de conclus‹ o de auditoria sobre esse relat—rio. Em conex‹ o com 
a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é 
a de ler o relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 

contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 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.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A Administra•‹ o da Distribuidora 
Ž respons‡vel pela elabora•‹ o e adequada apresenta•‹ o das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração 
Ž respons‡vel pela avalia•‹ o da capacidade de a Distribuidora continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base cont‡bil na 
elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a Administração 
pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os respons‡veis pela governan•a  da Distribuidora s‹ o aqueles com 
responsabilidade pela supervis‹ o do processo de elabora•‹ o das 
demonstrações contábeis.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos s‹ o obter seguran•a  razo‡vel de que 
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de n‹ o detec•‹ o de distor•‹ o relevante resultante de fraude Ž maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Distribuidora; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza significativa 
devemos chamar aten•‹ o em nosso relat—rio de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis consolidadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais se manter em 
continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresenta•‹ o adequada. Comunicamo-nos com os respons‡veis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de janeiro, 02 de março de 2020.

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CRC 2 SP 013846/F
Fernando Pereira da Silva Marques - Contador CRC 1 RJ 092490/O-3
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OPINIÃO DO ESPECIALISTA

Covid-19 e o impacto 
nas demonstrações 
contábeis das empresas

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou, 
no dia 10 de março, um ofício-circular direcionado aos 
auditores independentes e diretores de relação com inves-
tidores orientando as companhias de capital aberto a in-
formarem os eventuais impactos advindos do surgimento 
da pandemia do novo coronavírus em suas demonstrações 
contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019. No doc-
umento, reporta-se os principais riscos e incertezas resul-
tantes dessa análise, observando-se as normas contábeis e 
de auditoria aplicáveis.

Considerando que a re-
sponsabilidade da auditoria 
independente vai pelo me-
nos até a data da emissão 
do relatório de auditoria, 
ou seja, não se limita à da-
ta-base das demonstrações 
contábeis objeto da audito-
ria, os eventos subsequen-
tes ocorridos até essa data 
devem ser considerados e 
avaliados pela administra-
ção da empresa, sendo esses 
procedimentos avaliados e discutidos com o auditor. De-
pendendo da relevância dos eventos, pode ser necessário 
um ajuste contábil ou uma divulgação em nota explicativa.

Trazendo essa norma de auditoria para os recentes po-
tenciais efeitos da Covid-19, já é sabido que os impactos na 
economia mundial serão inestimáveis e imprevisíveis. Es-
pecial atenção deve ser dada àqueles eventos econômicos 
que tenham relação com a continuidade dos negócios e/ou 
às estimativas contábeis como, por exemplo, nas seguintes 
áreas: recuperabilidade de ativos, mensuração do valor 
justo, provisões e contingências ativas e passivas, reconhe-
cimento de receita e provisões para perda esperada.

Já em relação àquelas que possuem data de encerramen-
to de exercício posterior a 31 de dezembro de 2019 ou que 
já estejam em processo de preparação da 1ª ITR de 2020, 
ressalta-se que os riscos e incertezas aqui referidos podem 
impactar diretamente a elaboração das demonstrações fi-
nanceiras do período, avaliando ainda a necessidade de di-
vulgação de fato relevante.

Embora a CVM só regule e tenha autoridade sobre com-
panhias abertas, seguindo as boas práticas de mercado, 
sugere-se que todas as empresas avaliem os impactos e 
eventuais ajustes e divulgações pertinentes.

q Cláudio Foch
Sócio líder da área de auditoria da 

consultoria RSM Brasil ACAL.

Deve-se avaliar 
a necessidade de 
nota explicativa 
ou de fato 
relevante

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2019

SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 03.781.576/0001-21

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 
31 de dezembro de 2019 (em milhares de reais, exceto quando indicado de 
outra forma)
1. Informações gerais: A SC Empreendimentos e Participações S.A. 
(Companhia) é uma empresa nacional, constituída em 28 de abril de 2000, e 
têm como principais objetivos: a participação no capital de outras sociedades, 
a promoção, implantação e/ou comercialização, sob qualquer forma jurídica, 
de empreendimentos econômicos, a intermediação de negócios, a contratação 
de serviços de comunicação através de cabos de fibra ótica e a prestação 
de serviços de propaganda, em especial de trens e em outdoors ao longo 
da ferrovia. A SC Empreendimentos e Participações S.A  é uma subsidiária 
da SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (SuperVia), 
constituída em 2 de setembro de 1998, detentora de direitos e obrigações 
decorrentes da concessão para a prestação de serviços de transporte ferroviário 
de passageiros na região metropolitana do Rio de Janeiro e para execução 
dos investimentos contemplados no contrato de concessão e aditamentos 
posteriores, no que lhe foi outorgado, em caráter exclusivo, pelo prazo de 25 
anos, renovável por igual período. Em 29 de novembro de 2010, a SuperVia e 
o Estado do Rio de Janeiro, assinaram o Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessão para a exploração dos serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros, o contrato cujo prazo inicial de vigência encerrava-se no dia 31 
de outubro de 2023, fica condicionado a investimentos, prorrogado, passando 
a Concessão a vigorar até o dia 31 de outubro de 2048. Conforme previsto 
na cláusula oitava do contrato de concessão para exploração dos serviços de 
transporte ferroviário de passageiros, celebrado entre a SuperVia e o Estado 
do Rio de Janeiro, a concessionária poderá, através de empresa subsidiária 
da qual seja controladora, explorar serviços complementares ou serviços 
adicionais, nas áreas integrantes da concessão inclusive nos espaços aéreos 

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da SC Empreendimentos e Participações S.A., submete à apreciação de seus acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019.

Balanços patrimoniais (em milhares de reais)

das linhas, estações, construções e terrenos utilizados para obtenção das 
receitas, desde que não acarrete prejuízo à normal prestação dos serviços. 
Os prazos dos contratos celebrados pela Companhia, que envolvam a 
exploração comercial das estações de trem, não poderão ultrapassar o prazo 
da concessão ou de sua eventual prorrogação. A sede social da Companhia 
está localizada na Rua da América, 210 – Santo Cristo – Rio de Janeiro – 
RJ. 2. Demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram 
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) .

DIRETORIA:
Antonio Carlos Sanches – Diretor Presidente

Alexandre Jacob Alves – Diretor de Operação e Manutenção
Gustavo Bacellar de Faria – Diretor Comercial

Wagner Pinto Medeiros – Contador – CRC-RJ 086560/O-4

“As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se à disposição na sede da Sociedade. A Administração.”

Ativo 2019 2018
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa ..................................... 93 158
Contas a receber ......................................................... 2.680 3.856
Tributos a recuperar  .................................................... 182 181
Outros ati vos ................................................................ 224 224

3.179 4.419
Ativos não circulantes mantidos para venda ............... - 25.130

3.179 29.549
Não circulante

Depósitos com pulsório ................................................. 56 46
Intangível ..................................................................... 25.361 345

25.417 391
Total do ativo ................................................................ 28.596 29.940

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante

Fornecedores ............................................................... 31.019 31.394
Outros passivos ........................................................... - 23

31.019 31.417
Patrimônio líquido

Capital social integralizado .......................................... 1 1
Prejuízos acumul ados .................................................. (2.424) (1.478)

(2.423) (1.477)

Total do passivo e patrimônio líquido ........................ 28.596 29.940

Demonstrações do resultado
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Receita bruta de serviços prestados 2019 2018
Aluguéis de espaços publicitários e comerciais ............. - 7.817
Receita de construção ....................................................  - -

- 7.817
Impostos sobre serviços, deduções e abatimentos........ - (728)
Receita líquida de serviços prestados ....................... - 7.089
Custos dos serviços prestados....................................... (2) (5.076)
Custos de construção .....................................................  - -
Prejuízo (lucro) bruto ................................................... (2) 2.013
Despesas operacionais

Com vendas  ................................................................. - -
Gerais e administrativas .............................................. (133) (2.815)
Outras despesas operacionais, liquidas ...................... (801) (2.393)

(934) (5.208)
Prejuízo operacional antes das participações 
societárias e do resultado financeiro ......................... (936) (3.195)
Resultado financeiro .................................................... - -

Despesas fi nanceiras ................................................... (18) (51)
Receitas fi nanceiras ..................................................... 8 4

(10) (47)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribui-
ção social ...................................................................... (946) (3.242)
Prejuízo do exercício.................................................... (946) (3.242)

Demonstrações do resultado abrangente
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2019 2018
Prejuízo do exercício.................................................... (946) (3.242)
Outros resultados abrangentes ......................................  - -
Total do resultado abrangente do exercício .............. (946) (3.242)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido(em milhares de reais)

Capital
social

Reserva
de lucro a 

realizar
Prejuízos

acumulados Total
Em 01 de janeiro de 2018 .......... 1 1.764 - 1.765
Prejuízo do exercício ................... - (1.764) (1.478) (3.242)
Em 31 de dezembro de 2018..... 1 - (1.478) (1.477)
Prejuízo do exercício ................... -  - (946) (946)
Em 31 de dezembro de 2019..... 1 - (2.424) (2.423)

Demonstração do fluxo de caixa (em milhares de reais)
2019 2018

Prejuízo antes do imposto de renda ........................... (946) (3.240)
Ajustes de

Amortização ................................................................. 115 126
Depesas financeiras – líquidas .................................... 10 47
Contas a receber de clientes e outros recebíveis ........ 1.170 2.855
Fornecedores o outras obrigações .............................. (414) (122)

Caixa gerado (aplicado) nas operações ..................... (65) (334)
Redução de caixa e equivalntes de caixa, líquidos .. (65) (334)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício . 158 492
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício . 93 158

SMARTCOAT SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
(“Companhia”)

CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS EM 
REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada na sede da Companhia, na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, loja 250, parte, Freguesia, 
Jacarepaguá, CEP 22.760-401, às 10:00 horas do dia 06 de abril de 2020, a fim 
de deliberaram sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre a instalação do 
Conselho Fiscal; (ii) Deliberar sobre a eleição dos membros titulares e suplentes do 
Conselho Fiscal; e (iii) Deliberar sobre a fixação da remuneração dos membros do 
Conselho Fiscal. Os documentos e informações obrigatórias estarão à disposição 
dos acionistas para consulta, conforme previsto na lei, e que são necessárias para 
melhor entendimento das matérias acima, disponível na sede social da Companhia. 
Será necessário que os acionistas apresentem documentos para comprovar sua 
identidade e qualidade de acionistas, para que sejam admitidos às assembleias. 
O acionista pessoa jurídica deverá estar representado por seu representante 
legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados 
na assembleia por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda 
o instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2020. A Diretoria.

JSR SHOPPING SA
CNPJ-MF 02.849.980/0001-27 - NIRE 33.3.0028518-1

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas da Sociedade convocados 
para a sua AGE a realizar-se no dia 06/04/2020, às 11:00 h, no endereço 
localizado na Rua General Ivan Raposo, 431, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro 
– RJ, com o objetivo de eleger a diretoria para o período de 01/5/2020 a 
30/4/2023, assim como fixar sua remuneração. Fernando Azevedo de 
Araujo e Rosane Azevedo de Araujo - Diretores.

Mais de 80 países já solicitaram ajuda de emergência do FMI
“Está claro que entramos 

em uma recessão” que será 
pior do que em 2009 após a 
crise financeira global, disse 
a diretora-gerente do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, 
durante uma entrevista cole-
tiva virtual, nesta sexta-feira, 
que foi replicada pela AFP.

“A pandemia de coronaví-
rus levou a economia mundial 
a uma recessão, e fundos ma-
ciços serão necessários para 
ajudar os países em desenvol-
vimento”, frisou a diretora. 
Mais de 80 países já solicita-

ram ajuda de emergência do 
FMI, a maioria deles de baixa 
renda.

Georgieva conversou com 
jornalistas após uma reunião 
virtual com o comitê diretor 
do FMI, com sede em Wa-
shington. Ela pediu ao comi-
tê instrumentos de emergên-
cia de rápida implantação do 
Fundo, que atualmente estão 
no nível de US$ 50 bilhões. 
Ela disse que a estimativa 
atual para as necessidades 
financeiras gerais dos mer-
cados emergentes é de US$ 
2,5 trilhões, acrescentando 

que a estimativa “está no ní-
vel mais baixo”.

Os governos dos merca-
dos emergentes, que sofre-
ram uma fuga de capital de 
mais de US$ 83 bilhões nas 
últimas semanas, podem 
atender a muitas dessas ne-
cessidades, mas claramente 
não terão recursos suficien-
tes, principalmente porque 
muitos estavam endivida-
dos antes da crise.

“Sabemos que suas pró-
prias reservas e recursos in-
ternos não serão suficientes”, 
disse, acrescentando que o 

FMI pretende fortalecer sua 
resposta “para fazer mais, 
fazer melhor, fazer isso mais 
rápido do que nunca”.

A diretora-gerente do FMI 
saudou o pacote de cerca de 
US$ 2 trilhões de estímulo 
econômico dos Estados Uni-
dos, aprovado pelo Senado. 
O presidente Donald Trump 
deve então promulgá-lo para 
que entre em vigor. “É ab-
solutamente necessário pro-
teger a maior economia do 
mundo de uma queda acen-
tuada nas atividades econô-
micas”, avaliou.

Malha aérea para que estados sejam atendidos durante a pandemia

China: terceiro maior contrato  
de futuros de petróleo no mundo
Transferência no 
valor de US$ 4,22 
trilhões nesta 
sexta-feira

Na China, mais de 65 mi-
lhões de lotes de futuros de 
petróleo foram transferidos 
nesta sexta-feira com um 
valor de negócio de cerca de 
29,9 trilhões de iuanes (cerca 
de US$ 4,22 trilhões). O país 
lançou os futuros em 26 de 
março de 2018, tornando-se 
então o terceiro maior con-
trato de futuros de petróleo 
bruto do mundo, reportou a 
agência Xinhua.

“Os futuros de petróleo 
em Xangai desempenha-
ram o papel de precifica-
ção regional de referência, 
refletiram o impacto da 
Covid-19 e ajudaram a re-
duzir os riscos”, disse She 
Jianyue, assistente do ge-
rente geral da First Futu-
res Company. Em média, o 
volume diário de negócio 
alcançou 142 mil lotes e o 
volume diário de juros em 
aberto foi de 28,8 mil lotes 

em 2019. Este último subiu 
para 120 mil lotes recente-
mente, o maior desde o lan-
çamento dos futuros.

Segundo She, as diferenças 
dos preços entre os meses re-
fletiram a estimativa negativa 
de curto prazo do mercado e a 
perspectiva positiva de longo 
prazo, e os recentes aumentos 
no volume de juros em aberto 
indicaram que os futuros fo-
ram utilizados para preservar 
o valor das commodities e re-
duzir riscos

Liu Yong, gerente da Pe-
troquímica Shandong Cham-
broad, apontou a alta volati-
lidade dos preços mundiais 
das commodities desde o 
início da epidemia da Co-
vid-19. “Apesar da redução 
das demandas do mercado 
no momento, a empresa está 
usando os contratos para 
transferir as capacidades de 
produção relacionadas aos 
futuros e garantir os lucros”.

Bolsa

De acordo com a Bolsa de 
Futuros de Xangai, os con-
tratos de futuros de petróleo 
testemunharam e resistiram a 
oscilações de preços causadas 

por eventos geopolíticos e ou-
tros extremos desde o seu lan-
çamento. Quase 20,5 milhões 
de barris foram entregues, 
com um volume de negócios 
de 9,07 bilhões de iuanes.

Como os primeiros futu-
ros cotados na parte conti-
nental da China a investi-
dores estrangeiros, mais de 
100 mil contas nacionais e 
internacionais se registraram 
para negociação de futuros 
até o fim de 2019.

Jiang Yan, diretor da Bol-
sa de Futuros de Shanghai, 
disse que os futuros de pe-
tróleo da China tiveram um 
papel positivo na promoção 
da formação do preço de re-
ferência do petróleo na Ásia.

“Vamos melhorar ainda 
mais as regras e regulamen-
tos comerciais, melhorar 
o mecanismo de operação, 
otimizar a estrutura dos in-
vestidores e expandir ainda 
mais a abertura”, afirmou 
Jiang.Futuros de petróleo 
bruto podem ajudar a China 
durante surto 

“Os futuros de petróleo 
em Xangai desempenharam 
o papel de precificação re-
gional de referência, refleti-
ram o impacto da Covid-19 

e ajudaram a reduzir os ris-
cos”, disse She Jianyue, as-
sistente do gerente geral da 
First Futures Company. Em 
média, o volume diário de 
negócio alcançou 142 mil 
lotes e o volume diário de 
juros em aberto foi de 28,8 
mil lotes em 2019. Este últi-
mo subiu para 120 mil lotes 
recentemente, o maior desde 
o lançamento dos futuros.

Segundo She, as diferenças 
dos preços entre os meses re-
fletiram a estimativa negativa 
de curto prazo do mercado e a 
perspectiva positiva de longo 
prazo, e os recentes aumentos 
no volume de juros em aberto 
indicaram que os futuros fo-
ram utilizados para preservar 
o valor das commodities e re-
duzir riscos

Liu Yong, gerente da Pe-
troquímica Shandong Cham-
broad, apontou a alta volati-
lidade dos preços mundiais 
das commodities desde o 
início da epidemia da Co-
vid-19. “Apesar da redução 
das demandas do mercado 
no momento, a empresa está 
usando os contratos para 
transferir as capacidades de 
produção relacionadas aos 
futuros e garantir os lucros”.

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) rece-
beu na sexta-feira os últimos 
ajustes de malha aérea das 
empresas Gol, Azul e Latam. 
Além das capitais dos 26 es-
tados e o Distrito Federal, 
outras 19 cidades do país 
serão atendidas. Os voos 
iniciaram no sábado (28) e 
estão previstos até o final de 
abril, distribuídos em frequ-

ências semanais com: 723 
voos no Sudeste, 153 na re-
gião Nordeste, 155 voos no 
Sul, 135 no Centro-oeste e 
75 voos para a região Norte. 

O diretor-presidente da 
Anac, Juliano Noman, disse 
em comunicado a importância 
da medida para a manuten-
ção do transporte aéreo: “A 
aviação de vários países está 
parando por completo. O que 

estamos fazendo no Brasil é 
porque sabemos que o serviço 
aéreo é essencial para ajudar 
o país a superar esse cenário 
sem precedentes, permitindo 
o deslocamento de materiais, 
profissionais de saúde e das 
pessoas que ainda precisam 
viajar”.

Segundo a agência regu-
ladora, a distribuição dos 
voos atende a preocupação 

do Governo Federal de man-
ter uma malha que continue 
integrando o país, com ajus-
tes para que nenhum estado 
fique sem pelo menos uma 
ligação aérea.

“Com a redução drástica 
de voos em março, em de-
corrência da pandemia do 
Coronavírus, havia o risco 
de uma paralisação total do 
serviço. 
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ENEVA S.A. 
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas da ENEVA S.A. (“Cia.”) a se reunirem 
em AGO/E, a ser realizada às 11h do dia 29/04/2020, na sede social da 
Cia., na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, 6º andar, Botafogo, RJ, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Em AGO: (i) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da ad-
ministração e as demonstrações financeiras da Cia. relativos ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019; (ii) destinação dos resultados do exercício 
social encerrado em 31/12/2019; (iii) fixar o número de membros do Con-
selho de Administração da Cia.; (iv) eleger os membros do Conselho de 
Administração da Cia.; (v) fixar o montante global anual da remuneração 
dos Administradores da Cia.; e, 2) Em AGE: (vi) aprovar novo Plano de 
Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações Ordinárias da Com-
panhia para diretores e empregados; e (vii) deliberar sobre a rerratificação 
da remuneração global atribuída aos administradores no período compre-
endido entre abril de 2019 e abril de 2020. Informações Gerais: A Cia. es-
clarece que (i) poderão participar da AGO/E os acionistas titulares de ações 
emitidas pela Cia., por si, seus representantes legais ou procuradores, nos 
termos dispostos no Art. 126 da Lei nº 6.404/76, (ii) os acionistas deverão 
apresentar-se com antecedência ao horário de início indicado neste Edital, 
portando comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da 
Cia., expedidos por instituição financeira prestadora dos serviços de ações 
escriturais e/ou agente de custódia e, conforme o caso: (a) Pessoas Físi-
cas: documento de identificação com foto; (b) Pessoas Jurídicas: cópia do 
último estatuto ou contrato social consolidado devidamente registrado no 
órgão competente e da documentação societária outorgando poderes de 
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o 
caso); (c) Fundos de Investimento: cópia do último regulamento consolida-
do do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador/gestor, 
além da documentação societária outorgando poderes de representação 
(ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o caso). Todos 
os acionistas, seus representantes legais ou procuradores deverão compa-
recer à AGO/E munidos dos documentos com foto e validade no território 
nacional que comprovem sua identidade e/ou condição, (iii) encontram-se à 
disposição dos acionistas, na sede social da Cia., na página de relação com 
investidores da Cia. (ri.eneva.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e 
da B3 (www.b3.com.br), as informações e documentos pertinentes às maté-
rias a serem examinadas e deliberadas na AGO/E, incluindo os documentos 
previstos no Art. 133 da Lei nº 6.404/76 e aqueles exigidos pela ICVM 481, 
de 17/12/2009, conforme alterada, e (iv) solicita que, se possível, para me-
lhor organização da AGO/E, a representação legal do acionista e o corres-
pondente extrato contendo sua posição acionária, emitido pela instituição 
custodiante, lhe seja entregue com 2 dias úteis de antecedência. Para fins 
do Art. 4º da ICVM 481/09, a Cia. informa, ainda, que o percentual mínimo 
do capital votante necessário para solicitação de adoção do processo de 
voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração 
é de 5%, nos termos do Art. 3º da Instrução CVM nº 165, de 11/12/1991, 
conforme alterada. O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu 
direito de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da 
ICVM 481/09, enviando o correspondente boletim de voto à distância. So-
licitamos aos acionistas que verifiquem as regras previstas na ICVM 481, 
bem como as orientações constantes do item 12.2 do Formulário de Refe-
rência da Cia.. RJ, 27/03/2020. Jerson Kelman - Presidente do Conselho 
de Administração. ENEVA S.A.

Assine o Monitor Mercantil

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05
Companhia Aberta – B3: DMMO3

NIRE 33.3.0030439-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Cia.”) para se reu-
nirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada às 11h, do 
dia 30/04/2020, na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, sala 3802, Botafo-
go, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i)  discussão e deliberação sobre a propo-
situra, pela Cia., de ação de responsabilidade, nos termos do art. 159 da 
Lei 6.404/1976, em face de ex-administrador(es) da Cia.; (ii)  cancelamento 
do Programa de American Depositary Shares, representadas por Ameri-
can Depositary Receipts, bem como o cancelamento de sua negociação no 
mercado de balcão americano – OTC Markets; (iii)  eleição de membro do 
Conselho de Administração que atualmente ocupa um cargo na qualidade 
de substituto nomeado pelo próprio Conselho de Administração, nos termos 
do art. 150 da Lei 6.404/1976; e (iv)  reforma do Estatuto Social da Cia. e 
sua consolidação para contemplar (a) contemplar a dispensa da Cia. de 
aderir ao segmento de governança corporativa do Novo Mercado da B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), conforme aprovado na Assembleia Geral 
de Acionistas da Dommo Energia, em 26/11/2018; e (b) alteração das re-
gras sobre composição e prazo para convocação de reuniões do Conselho 
de Administração, bem como das regras para constituição de procuradores 
da Cia.; instalação e funcionamento de comitês técnicos e consultivos de 
assessoramento do Conselho de Administração; e, ainda, exclusão de re-
gras sobre alienação do controle acionário, cancelamento de registro de 
Cia. aberta e saída do novo mercado e sobre a nomeação de liquidante pelo 
Conselho de Administração. Informações Gerais: A Cia. esclarece que:  
(I) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Cia. e nos sites
da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e de Relações com In-
vestidores da Cia. (www.dommoenergia.com.br/ri), os documentos a serem
discutidos na assembleia, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 
481/2009, bem como as orientações para participação na assembleia;  (II)
encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Cia., a documentação
pertinente ao item “(i)” da Ordem do Dia, cujo acesso será facultado confor-
me as instruções constantes na Proposta da Administração, disponível aos
acionistas, conforme item “(I)” supra; (III) para participação na assembleia,
os acionistas deverão apresentar à Cia.: (a) Se Acionista Pessoa Física: (i)
documento de identidade do Acionista; (ii)  comprovante atualizado emiti-
do pela instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante das
ações da Cia., contendo a respectiva participação acionária, datado de,
no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da assembleia; e (iii)
em caso de participação por procurador, documentação listada no item (c)
adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica: (i) documento de identidade do
representante legal ou procurador presente; (ii) estatuto, contrato social, re-
gulamento (em caso de fundo de investimento) ou documentos societários
equivalentes atualizados, bem como documento que comprove poderes de
representação: ata de eleição do representante legal presente ou da pes-
soa que assinou a procuração e do administrador do fundo, se for o caso,
registrados no órgão competente; (iii) comprovante atualizado emitido pela
instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante das ações da
Cia., contendo a respectiva participação acionária, datado de, no máximo, 2 
dias úteis antes da data de realização da assembleia; (iv) em caso de repre-
sentação por procurador, documentação listada no item (c) adiante; e (c) Se
Acionistas representados por procurador, deverão adicionalmente ser apre-
sentados os seguintes documentos: (i)  procuração, com firma reconhecida,
emitida há menos de 1 ano da data de realização da assembleia, conforme
exigência legal, observado o disposto no art. 126 da Lei 6.404/76 e no Pro-
cesso CVM RJ2014/3578; e (ii) documento de identidade do Procurador;
e (IV) Nos termos da Instrução CVM 481/2009, a Cia. não utilizará, para
a assembleia geral acima convocada, o sistema de votação a distância,
de forma que os acionistas da Cia. que desejarem exercer seus respecti-
vos direitos de voto com relação às matérias constantes da Ordem do Dia
deverão seguir os procedimentos indicados no item “(III)” acima. Informa-
ções adicionais encontram-se na Proposta da Administração disponível na
sede da Cia. e nos endereços eletrônicos listados acima. Rio de Janeiro,
27/03/2020. Marko Jovovic - Presidente do Conselho de Administração.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER 
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020. A Administração da MONTEIRO 
ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-parte, Leblon, inscrita 
no CNPJ sob o nº 33.102.476/0001-92, NIRE 33300108611, registrada na 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria 
“A”, sob o código nº 8893 (“Companhia”) vem, nos termos do art. 124 da Lei 
nº 6.404/76, e dos art. 3º e 5º da Instrução CVM 481, convocar os acionistas da 
Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a 
se realizar em 28 de abril de 2020, às 09:00 horas, a fim de tratar da seguinte 
ordem do dia: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração, 
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 
(ii) revisão anual do orçamento de capital; (iii) destinação do lucro líquido do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (iv) fixação da remuneração
global e anual dos administradores. Para participar da Assembleia, os acionis-
tas, ou seus representantes legais, deverão apresentar, além de documento
de identidade com foto e dos atos societários que comprovem a representação
legal, conforme o caso: (a) comprovante expedido pela instituição escrituradora
ou agente custodiante com até 3 (três) dias de antecedência da data da As-
sembleia; (b) instrumento de outorga de poderes de representação; e (c) para 
os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, extrato
da respectiva participação, emitido pelo órgão competente. O representante de 
acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada, devidamente
registrada: (a) do contrato ou estatuto social; e (b) do ato societário de eleição do 
administrador que (b.i) comparecer à Assembleia, ou (b.ii) assinar procuração
para que terceiro represente a acionista. O representante de fundo de inves-
timento, administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do
fundo, além dos documentos acima relacionados à gestora ou à administradora, 
deverá apresentar cópia simples do regulamento, devidamente registrado. Os 
documentos expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas
dos signatários por Tabelião Público, ser apostilados ou, caso o país emissor
não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), legalizados 
em Consulado Brasileiro, ser traduzidos por tradutor juramentado matriculado 
na Junta, e devidamente registrados. Para a participação por meio de procu-
rador, a outorga dos poderes de representação deverá ter sido realizada há
menos de 1 (um) ano, nos termos da Lei 6.404/76 e do Código Civil, sendo
que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser
representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador
da Companhia, advogado ou instituição financeira; e (b) as pessoas jurídicas
acionistas da Companhia poderão ser representadas em conformidade com
seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil. Para
melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita o depósito prévio de 
cópia dos documentos necessários para participação na Assembleia com, no
mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência, aos cuidados do Departamento
de Relações com Investidores (ri@monteiroaranha.com.br). A Companhia
adotará para esta Assembleia procedimento de voto a distância, conforme
previsto na Instrução CVM 481/09, permitindo que seus acionistas enviem,
por meio de seus respectivos agentes de custódia ou da instituição presta-
dora dos serviços de escrituração das ações ou diretamente à Companhia,
o boletim de voto a distância, conforme disponibilizado pela Companhia. Os
documentos e informações relativos às matérias da Assembleia encontram-se
à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas 
da Companhia (www.monteiroaranha.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e
da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Rio de Janeiro, 26 de março
de 2020. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente do Conselho de
Administração - Monteiro Aranha S.A.

Guedes, de casa, diz como reduzir danos da crise com R$ 700 bi
R$ 100 bilhões 
para proteger 
desprotegidos  
e R$ 200 bi  
para os bancos

“A determinação do pre-
sidente Jair Bolsonaro é que 
não faltem recursos para 
defender vidas, saúde e em-
pregos dos brasileiros. Nós 
vamos cuidar de todos e 
começamos protegendo os 
mais vulneráveis”, postou 
em vídeo nas redes sociais 
nesta sexta-feira o Ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
Na sua residência no Rio de 
Janeiro, no bairro do Leblon, 
fez uma espécie de balanço 
das medidas tomadas pelo 
governo até o momento para 
reduzir os efeitos da pande-
mia do coronavírus.

Desde o dia 20, Guedes 
despacha de casa, em tra-
balho remoto. Ele promove 
reuniões com o presidente 
Bolsonaro, com representan-
tes do setor privado e com 
membros de sua equipe por 
meio de videoconferências. 
Na quinta-feira, o ministro 
informou que seu teste para 
o coronavírus deu negativo e 
que está em quarentena por 
precaução.

As  últimas declarações 
do presidente Jair Bolsonaro 
denotam que a maior preo-
cupação dele é com perda 
econômica. Todos os seus 
ministros tentam “aliviar 
e dourar” o discurso dele, 
mas em vão, pois o presi-
dente mostra total incredu-
lidade em relação ao que 
pode acontecer no Brasil 
com a pandemia do corona-
vírus caso o país não siga as 
orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
o protocolo de grande parte 
dos dirigentes mundiais. 

As ações da área econô-
mica para reduzir os danos 
provocados pela crise do 
coronavírus totalizam R$ 
700 bilhões, entre antecipa-
ções de recursos, liberação 
de linhas de crédito e au-
mento de gastos públicos, 
disse o ministro. Ele decla-
rou que apenas a medida de 
renda básica para os traba-
lhadores autônomos, apro-
vada na quinta-feira pela 
Câmara dos Deputados, re-
sultará em gastos de R$ 45 
bilhões nos próximos três 
meses.

Conforme citou a agên-
cia Brasil, nas contas do 
ministro, a liberação do 
Bolsa Família para 1,2 
milhão de famílias e as 
antecipações do décimo 
terceiro salário para apo-
sentados e pensionistas 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), so-
madas à ajuda aos autô-
nomos, garantirá pratica-
mente R$ 100 bilhões em 

proteção para a população 
mais desprotegida.

O ministro citou ainda a 
liberação de R$ 200 bilhões 
de compulsório (dinheiro 
que os bancos são obriga-
dos a deixar depositados no 
Banco Central), de R$ 100 
bilhões da Caixa Econômica 
Federal e de R$ 50 bilhões 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). Ele men-
cionou a ajuda de R$ 88 bi-
lhões para estados e municí-
pios, anunciada no início da 
semana.

Segundo Guedes, se fo-
rem somadas as medidas 
listadas, que somam R$ 
538 bilhões, mais as ações 
a serem anunciadas em bre-
ve, a ajuda chegará a R$ 
700 bilhões nos próximos 
três meses.

O ministro não especifi-
cou o quanto desse total cor-
responde a recursos novos, 
decorrente de aumento de 
gastos públicos, e o quanto 

decorre de antecipação de 
benefícios ou do adiamento 
de pagamento de tributos, 
mas disse que o dinheiro 
ajudará o Brasil a enfrentar 
o que chamou de “primeira 
onda”, caracterizada pela 
pressão sobre o sistema de 
saúde.

Proteção 

Numa primeira versão do 
vídeo, o ministro tinha ex-
plicado como funcionaria a 
complementação de salário 
proposta pelo governo para 
evitar demissões em massa. 
Inicialmente, o ministro ti-
nha informado que a empre-
sa pagaria 50% do salário do 
trabalhador, com o governo 
completando 25%. Para se-
tores mais afetados, cujas 
receitas tendam a cair a zero 
durante o estado de calami-
dade pública, o governo au-
mentaria a complementação 
para 33%. Em nenhum dos 
casos, o trabalhador afastado 

temporariamente continuaria 
a receber 100% do salário.

Posteriormente, o ministé-
rio subiu uma nova versão do 
vídeo, sem as explicações de 
Guedes sobre a suspensão do 
contrato de trabalho. A asses-
soria do Ministério da Econo-
mia explicou que a proposta 
foi atualizada para aumentar 
a renda do trabalhador dispen-
sado temporariamente.

Segundo a assessoria da 
pasta, o patrão de empresas 
que tiverem de interromper 
ou reduzir as atividades cor-
tará parte do salário do traba-
lhador, com o governo com-
plementando um percentual 
do seguro-desemprego a que 
a pessoa teria direito equiva-
lente ao percentual de corte 
sofrido. Dessa forma, caso 
o empresário corte o salário 
em 50%, o governo entra-
ria com 50% do seguro-de-
semprego. Se o empresário 
cortar 25% do pagamento, o 
governo complementa 25%.

BC: R$ 40 bilhões para atender pequenas e médias empresas
Na tentativa de aliviar o 

grande impacto que já está 
causando a pandemia do co-
ronavírus na economia, uma 
linha emergencial de finan-
ciamento de R$ 40 bilhões 
foi anunciada na sexta-feira 
pelo presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto, em pronunciamen-
to no Palácio do Planalto. O 
objetivo é assegurar dois 
meses de folha de pagamen-
to das pequenas e médias 
empresas (dois pagamentos 
de R$ 20 bilhões durante 
abril e maio).

Campos Neto participou 
de uma coletiva de impren-
sa ao lado dos presidentes 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e da Caixa 
Econômica Federal. O pre-
sidente Jair Bolsonaro fez a 
abertura do evento.

A medida será opera-
cionalizada pelo BNDES, 
em parceria com os bancos 
privados. O presidente do 
BC disse que o financia-

mento deve estar disponível 
em uma ou duas semanas. 
“Quarenta e cinco por cen-
to do custo de uma pequena 
e média empresa é folha de 
pagamento, normalmente 
em torno 20% ao ano. Temos 
que atravessar este período 
garantindo emprego para os 
trabalhadores”, ressaltou. 
Segundo ele, o custo de de-
missão para as empresas é 
equivalente a três ou quatro 
meses de salário.

A medida visa assegurar 
os empregos nesse período de 
pandemia do novo coronaví-
rus. Do montante anunciado, 
o governo entra com 85% dos 
recursos e os bancos entram 
com 15% (17 bilhões e R$ 3 
bilhões por mês).

As operações serão repas-
sadas com taxa de juros de 
3,75% ao ano, sem spread. O 
prazo será de 30 meses para o 
pagamento do financiamento 
com a carência de 6 meses. O 
programa será custeado com 
recursos do Tesouro Nacional 
de R$ 17 bilhões por mês, e 

dos bancos públicos BNDES, 
Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil, que comple-
tarão a quantia.

 Campos Neto disse que 
as empresas beneficiadas 
pelo auxílio estão proibidas 
de demitir durante o período. 
Ele não informou quando a 
linha de crédito será aberta. 
Poderão usar esse financia-
mento empresas elegíveis 
com faturamento de R$ 360 
mil a R$ 10 milhões por ano.

A linha será destinada ao 
pagamento dos funcionários 
das empresas limitada a dois 
salários mínimos por traba-
lhador (R$ 2.090,00). 

O dinheiro irá direto para 
a conta do trabalhador. Ou 
seja, a dívida é da empresa. 
“A empresa que pegar a li-
nha fica obrigada a manter o 
emprego durante os dois me-
ses de programa”, ressaltou 
Campos Neto.

Público

O financiamento tem po-

tencial de atender 12,2 mi-
lhões de empregados e 1,4 
milhão de empresas.

“O Tesouro disponibiliza 
os recursos, aplica os sub-
sídios e fica com as perdas 
e ganhos das operações”, 
afirmou o presidente do BN-
DES, Gustavo Montezano.

Caixa Conforme a agên-
cia Brasil, o presidente da 
Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, também 
ressaltou que o banco já 
emprestou R$ 20 bilhões 
aos clientes para enfrentar a 
crise provocada pelo corona-
vírus. No total, a instituição 
já injetou R$ 111 bilhões em 
recursos.

“Vamos continuar redu-
zindo juros, aumentando 
prazos para pagamento e 
dando liquidez para a econo-
mia”, disse Guimarães sobre 
as medidas anunciadas on-
tem (26) pelo banco.

De acordo com Guima-
rães, a Caixa também vai 
operacionalizar o pagamen-
to do auxílio emergencial de 

três meses, no valor de R$ 
600, destinado aos trabalha-
dores autônomos, informais 
e sem renda fixa durante a 
crise provocada pela pande-
mia de coronavírus. Entre-
tanto, Guimarães destacou 
que, antes se iniciar o paga-
mento, a medida precisa ser 
aprovada pelo Congresso 
Nacional. Um decreto presi-
dencial também será editado 
para regulamentar a opera-
ção.

Carteira de crédito

Roberto Campos Neto in-
formou ainda que está em es-
tudo uma proposta de emen-
da à Constituição (PEC) para 
que o Banco Central possa 
comprar carteira de crédito 
diretamente das instituições 
financeiras. “O máximo que 
o Banco Central pode fazer 
[atualmente] é injetar liqui-
dez [no mercado]. Nem sem-
pre a liquidez chega na ponta 
final. Precisa de uma PEC 
para que o Banco Central te-

nha poder para comprar cré-
dito”, disse.

O presidente do BC infor-
mou ainda que na próxima 
semana a instituição deve 
lançar medida de concessão 
de empréstimos a bancos 
com lastro em letras finan-
ceiras garantidas por opera-
ções de crédito.

Para começar a valer, será 
necessária a edição de medi-
da provisória, com abertura 
de crédito extraordinário de 
R$ 34 bilhões por dois me-
ses (R$ 17 bilhões por mês) 
e a criação de um fundo com 
aporte do Tesouro, operacio-
nalizado pelo BNDES, fisca-
lizado e supervisionado pelo 
Banco Central.

Gustavo Montezano in-
formou ainda que na próxi-
ma semana será disponibili-
zada uma linha emergencial 
para empresas de saúde no 
valor de até R$ 2 bilhões. 
“Já temos cerca 30 empresas 
mapeadas para absorver esse 
produto”, disse o presidente 
do BNDES.
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Balanço patrimonial Exercícios findos 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado do Exercício - Exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Relatório da Administração: Em cumprimento ˆ s disposi•› es legais e 
estatut‡rias, apresentamos o Relat—rio da Administra•‹ o e as Demonstra• › es 
Financeiras, relativas ao exerc’cio encerrado em 31 de dezembro 2019, 

acompanhado das respectivas Notas Explicativas. Resultado: No exerc’cio 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou lucro 
l’quido de R$ 5.423 milh› es. Mercado: A MCFL PARTICIPAÇÕES S.A tem 

por objeto exclusivamente a participa•‹ o no capital da OLIVEIRA TRUST 
DTVM S.A.. Estratégias e perspectivas para o ano de 2020: Manter a sua 
participa•‹ o nos investimentos com o objetivo de maximizar maiores retornos.

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Exercícios findos 
em 31 de Dezembro 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Diretoria às Demonstrações Financeiras
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais, exceto quando especificado)

1. Contexto operacional: A MCFL Participações S.A foi constitu’da em 03
dezembro de 2015, com o objetivo de participar exclusivamente no capital da
Oliveira Trust DTVM S.A, tendo assim adquirido 31,92% do Capital Social
da referida sociedade em dezembro de 2015.

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: As
demonstra•› es cont‡beis foram preparadas de acordo com as pr‡ticas
cont‡beis adotadas no Brasil, as quais incluem os critŽrios estabelecidos pela 
Lei 6.404/76 que disp› e sobre a sociedade por a•› es, associados ˆ s normas
e instru•› es da Comiss‹ o de Valores Mobili‡rios Ð CVM, Lei 11.638/07 e MP
449/08. Com a promulga•‹ o em 28 de dezembro de 2007 da Lei n¡ 11.638,
cuja vig• ncia se iniciou a partir de 1¡ de janeiro de 2008 e, com a Lei n¡
11.971, de 28 de maio de 2009, foram introduzidas alterações significativas
nos dispositivos da Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), visando
possibilitar o processo de converg• ncia das pr‡ticas cont‡beis adotadas no
Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade
e permitir que novas normas e procedimentos cont‡beis sejam expedidos
pela Comiss‹ o de Valores Mobili‡rios e demais —rg‹ os reguladores em
conson‰ncia com os padr› es internacionais de contabilidade do IASB Ð
International Accounting Standards Board (Conselho de Normas Internacionais 
de Contabilidade). As principais alterações introduzidas que impactaram as
demonstra•› es cont‡beis s‹ o: a substitui•‹ o da Demonstra•‹ o das Origens
e Aplica•› es de Recursos pela Demonstra•‹ o do Fluxo de Caixa ( CPC 03
– Fluxo de Caixa ); o novo critério para registro de Reserva de Capital; a
obrigatoriedade de destinar o lucro apurado em cada exerc’cio, seja atravŽs
da distribuição de dividendos ou da constituição de Reserva de Lucros; e 
a aprovação dos CPC´s: 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos; 
05 – Divulgações sobre Partes Relacionadas; 25 – Provisão e Passivo e 
Ativo Contingentes; 24 – Eventos Subsequentes, 23 – Políticas Contábeis, 
Mudança de estimativa e Retificação de Erro; e 10 – Pagamento Baseado 
em A•› es. 

3. Descrição das principais práticas contábeis: a. Apropriação de
receitas e despesas: As receitas e despesas s‹ o reconhecidas pelo regime
de compet• ncia. b. Dividendos a receber: S‹ o valores provisionados pela
investidora, relativo a destina•‹ o do lucro do exerc’cio. c. Títulos e valores
mobiliários: As Aplica•› es Financeiras s‹ o registradas a custo de aquisi•‹ o
e os resultados s‹ o reconhecidos conforme regime de compet• ncia. d.
Investimentos: S‹ o avaliados com base no Pronunciamento TŽcnico CPC
18(R2) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de
investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado
em conjunto. Estes investimentos s‹ o avaliados e mensurados pelo mŽtodo
da equival• ncia patrimonial, reconhecidos inicialmente pelo custo e o seu valor 
cont‡bil sendo aumentado ou diminu’do pelo reconhecimento da participa•‹ o 
do Fundo nos lucros ou preju’zos do exerc’cio, gerados pela investida ap—s
a aquisi•‹ o e ap—s a realiza•‹ o dos ajustes necess‡rios para uniformizar as
pr‡ticas cont‡beis da investida ˆ s pr‡ticas cont‡beis dos Investimentos em
companhias. e. Dividendos a pagar: S‹ o valores a pagar aos acionistas,
relativo a destina•‹ o de lucros da companhia. f. Tributação: A receita

principal da companhia Ž obtida pela atualiza•‹ o da equival• ncia patrimonial 
da sua investida, n‹ o sujeitando a tributa•‹ o, que inclui o recebimento de 
dividendos. As demais receitas podem sujeitar-se ao PIS (0,65%) e COFINS 
(3%), e trimestralmente ao Imposto de Renda e Contribuição Social com base 
nas al’quotas de 15%, acrescida do adicional de 10% para o Imposto de 
Renda e 9% para Contribui•‹ o Social.

4. Investimento: A companhia possui 31,92% das a•› es ordin‡rias de
Oliveira Trust DTVM S/A, o qual est‡ avaliado pelo mŽtodo da equival• ncia
patrimonial. As principais informa•› es sobre os investimentos em controlada
podem ser resumidas como segue:

Dados da Investida: 2019 2018
Patrimônio líquido 15.006 11.504
Capital social 3.580 3.580
Aumento de capital social 3.580 0
Reserva legal 716 716
Outras reservas 7.131 7.209
Ajuste de avalia•‹ o patrimonial (1) (1)
Dados da Investidora: 2019 2018
Participa•‹ o no Patrim™nio L’quido da 
investida 31,92% 31,92%

Quantidade de a•› es possu’das 8.300 8.300
Investimento 4.790 3.672

5. Capital Social: Ao final do exercício, o capital social integralizado da
Companhia Ž composto de R$ 1.660 (Um milh‹ o, seiscentos e sessenta mil 
reais), representado por 16.600 (Dezesseis mil, e seiscentas) ações ordinárias.

Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo

Circulante 7 53
Disponibilidades - -
Títulos e valores mobiliários 7 53 
  Dividendos a receber - 48
  Renda Fixa 7 5

Ativo Não Circulante 4.790 3.672 
Investimentos 4  4.790  3.672 
  Investimento em companhia 
fechada  4.790  3.672 

Total do Ativo 4.797 3.725 

Passivo Circulante 2805 1791
Outras obrigações 2805 1791
  Dividendos a pagar 2.805 1.791
  Fiscais e previdenci‡rias - -

Patrimônio líquido 1992 1934
  Capital social 1.660 1.660
  Reserva legal 332 274

Total do Passivo e PL 4.797 3.725 

31/12/2019 31/12/2018

Receitas Operacionais 5.469 1.608 
Receita de Equival• ncia Patrimonial 5.469 1.608

Resultado bruto 5.469 1.608 
(-) Despesas Operacionais (46) (38)

Despesas administrativas (46) (38)
Outras despesas operacionais - -

Resultado antes da tributação sobre o lucro 5.423 1.570 
Provis‹ o para imposto de renda - -
Provis‹ o para contribui•‹ o social - -

Lucro/prejuízo líquido do período 5.423 1.570 

Número de ações 16.600 16.600 

Lucro/prejuízo líquido por ações 326,69 94,58 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018

   Lucro l’quido 5.423 1.570

Lucro líquido das atividades operacionais 5.423 1.570 

Aumento/redução em contas do ativo
   Aplicações financeiras (2) 8
   Equival• ncia patrimonial (5.469) (1.608)
Total do aumento /redução contas do ativo (5.471) (1.600)
Recursos líquidos provenientes das 
atividades operacionais (48) (30)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos 4.399 638
Caixa líquido das atividades de investimento 4.399 638 

Fluxo das atividades de financiamento
Dividendos distribu’dos (4.351) (608)
Caixa líquido das atividades de financiamento (4.351) (608)

Aumento/redução das disponibilidades 0 0 

Caixa e equivalentes de caixa – início - -
Caixa e equivalentes de caixa – final - -

Aumento de caixa e equivalente de caixa - - 

Reserva Lucros/
prejuízos

Capital 
Social Legal Acumulados Total

Em 31 de Dezembro de 2017 1.660 195 -   1.855

Lucro/preju’zo do exerc’cio - - 1.570 1.570
Reserva legal - 79 (79) -
Dividendos distribu’dos - - (1.491)   (1.491)

Em 31 de Dezembro 2018 1.660 274 -   1.934

Mutações do período -   79 -   79

Em 31 de Dezembro 2018 1.660 274 -   1.934

Lucro/preju’zo do exerc’cio -    -   5.423 5.423
 Reserva de lucros - 58 (58) -
Dividendos distribu’dos -    -   (5.365) (5.365)

Em 31 de Dezembro 2019 1.660 332 -   1.992

Mutações do período -   58 -   58

José Alexandre Costa de Freitas - Diretor - CPF: 008.991.207-17

Carlos Henrique Correia Sismil - Diretor - CPF: 011.896.377-58

Jorge Cezar P. Derossi - Contador
CRC-RJ: 084173/O-1 - CPF: 011.966.457-79

MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ no 23.820.645/0001-76

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais–R$)
 Controladora  Consolidado 

2019 2018 2019 2018
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes a caixa  43.145  25.384  107.374  96.471 
Contas a receber de clientes  622.606  837.240  626.012  854.262 
Empréstimos partes relacionadas – – –  58.122 
Estoques  66.974  134.750  73.185  141.085 
Impostos a recuperar  99.526  71.056  99.526  96.703 
Dividendos a receber  574.641  216.857 – –
Transações cash call e billings  59.578  149.281  59.578  149.281 
Outros ativos circulantes  22.115  22.046  46.678  28.119 
Total dos ativos circulantes  1.488.585  1.456.614  1.012.353  1.424.043 
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de clientes –  74.675 –  74.675 
Impostos a recuperar  7.610  7.606  7.610  7.606 
Empréstimos partes relacionadas – –  22.221.491  20.566.939 
Outros ativos não circulantes  9.726  6.506  9.726  6.506 
Investimento  22.582.815  22.542.912  650.688  1.765.568 
Imobilizado  16.857.032  11.667.329  17.694.366  11.949.131 
Intangível  53.979  63.411  53.979  63.411 
Total dos ativos não circulantes  39.511.162  34.362.439  40.637.860  34.433.836 
Total do ativo  40.999.747  35.819.053  41.650.213  35.857.879 

Dividendo Outros
Reserva de adicional resultados Prejuízos

Capital social Lucros proposto abrangentes Acumulados Total
Reserva Legal

SALDOS EM 2017  13.373.761  63.140  364.404  13.372.111 –  27.173.416 
Lucro líquido do exercício – – – –  2.075.846  2.075.846 
Constituição reserva legal –  103.792 – –  (103.792) –
Dividendos – –  (364.404) –  (768.500)  (1.132.904)
Juros sobre capital próprio – – – –  (919.927)  (919.927)
Dividendo adicional proposto – –  353.413 –  (353.413) –
Ajuste de conversão dividendo – – –  (69.786)  69.786 –
Outros resultados abrangentes – – –  4.631.269 –  4.631.269 
SALDOS EM 2018  13.373.761  166.932  353.413  17.933.594 –  31.827.700 
Lucro líquido do exercício – – – –  1.846.178  1.846.178 
Constituição reserva legal –  92.309 – –  (92.309) –
Dividendos – –  (353.413) –  (823.680)  (1.177.093)
Juros sobre capital próprio – – – –  (876.226)  (876.226)
Dividendo adicional proposto – –  31.289 –  (31.289) –
Ajuste de conversão dividendo – – –  22.674  (22.674) –
Outros resultados abrangentes – – –  1.241.440 –  1.241.440 
SALDOS EM 2019  13.373.761  259.241  31.289  19.197.708 –  32.861.999 

Controladora e consolidado
2019 2018

Lucro líquido do exercício  1.846.178  2.075.846 
Itens que não serão reclassificados subsequentemente para a demonstração de resultado:
Ajustes de conversão sobre saldos em moeda funcional (CPC 02)  1.241.440  4.631.269 
Outros resultados abrangentes  1.241.440  4.631.269 
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO  3.087.618  6.707.115 

DIRETORIA: Mariano Carlos Ferrari; José María Ruiz Rodríguez; Liu Wenfeng; Cheng Benhe; Gilberta Maria Lucchesi.  
CONTADOR: Sandro Cruz Henriques CRC-RJ-106376/O-7–CPF: 074.056.207-01

 Controladora  Consolidado 
2019 2018 2019 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Contas a pagar  316.736  549.706  402.731  588.532 
Arrendamentos  616.641 –  764.366 –
Adiantamento de vendas de exportação  637.673  945.513  637.673  945.513 
Impostos a recolher  40.319  56.208  41.266  56.208 
Dividendos e JCP a pagar –  111.741 –  111.741 
Transações cash call e billings  144.734  129.914  144.734  129.914 
Outros passivos circulantes  818  1.193  818  1.193 
Total do passivo circulante  1.756.921  1.794.275  1.991.588  1.833.101 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Arrendamentos  3.515.963 –  3.931.762 –
Imposto de renda e contribuição social diferido  1.978.247  1.396.276  1.978.247  1.396.276 
Provisões para risco  42.536  54.980  42.536  54.980 
Provisão para abandono e desmantelamento  842.279  743.559  842.279  743.559 
Outros passivos não circulantes  1.802  2.263  1.802  2.263 
Total do passivo não circulante  6.380.827  2.197.078  6.796.626  2.197.078 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social  13.373.761  13.373.761  13.373.761  13.373.761 
Outros resultados abrangentes  19.197.708  17.933.594  19.197.708  17.933.594 
Dividendos adicionais propostos  31.289  353.413  31.289  353.413 
Reserva legal  259.241  166.932  259.241  166.932 
Total do patrimônio líquido  32.861.999  31.827.700  32.861.999  31.827.700 
Total do passivo e patrimônio líquido  40.999.747  35.819.053  41.650.213  35.857.879 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais - R$)

 Controladora  Consolidado 
2019 2018 2019 2018

Receita líquida  5.830.588  6.707.946  5.830.588  6.707.946 
Custo das vendas  (3.172.462)  (3.547.643)  (3.113.722)  (3.501.300)
LUCRO BRUTO  2.658.126  3.160.303  2.716.866  3.206.646 
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativa e com vendas  (564.177)  (646.900)  (574.789)  (707.926)
Despesas com atividades de exploração de petróleo  (433.070)  (209.660)  (433.070)  (209.660)
Resultado de equivalência patrimonial  653.177  548.200  69.225  100.405 
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas  214.994  170.468  214.994  170.468 

 (129.076)  (137.892)  (723.640)  (646.713)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  2.529.050  3.022.411  1.993.226  2.559.933 
Resultado financeiro líquido  (254.020)  30.225  470.701  620.891 
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS  2.275.030  3.052.636  2.463.927  3.180.824 
Imposto de renda e contribuição social  (428.852)  (976.790)  (617.749)  (1.104.978)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  1.846.178  2.075.846  1.846.178  2.075.846 
Lucro diluído por ação–em reais R$  1.384,18  946,79  1.384,18  946,79 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício:  1.846.178  2.075.846  1.846.178  2.075.846 
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido com caixa:
Despesa com imposto de renda e contribuição social  428.852  976.790  617.749  1.104.978 
Depreciações e amortizações  1.286.926  820.706  1.440.676  846.485 
Juros sobre empréstimos com partes relacionadas – –  (746.578)  (593.352)
Juros sobre empréstimos com terceiros  12.684  43.708  12.684  43.708 
Atualização financeira arrendamentos  271.304 –  295.169 –
Provisão/Baixa (reversão) de ativos  347.983  102.881  347.983  217.085 
Provisão para futuro abandono de poços e desmantelamento  37.203  32.580  37.203  32.580 
Resultado de equivalência patrimonial  (653.177)  (548.200)  (69.225)  (100.405)
Constituição (reversão) de provisões para riscos  (9.577)  (1.394)  (9.577)  (1.394)
Variação cambial com transações em moeda estrangeira  (52.801)  (191.834)  (52.805)  (191.834)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes  338.294  (120.933)  352.291  (113.412)
Impostos a recuperar  (24.677)  (307)  1.436  (21.365)
Estoques  73.592  (33.746)  73.963  (39.725)
Transações de cash call e prestação de contas a receber  93.677  (86.627)  93.677  (86.627)
Outros ativos  (2.351)  3.803  (20.207)  19.654 
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Contas a pagar  (249.288)  103.166  (204.649)  66.118 
Impostos a recolher  46.189  (32.079)  43.732  (3.265)
Transações de cash call e prestação de contas a pagar  16.242  (154.178)  16.242  (154.178)
Abandono de campo  (85.502)  (9.829)  (85.502)  (9.829)
Outras obrigações e contas a pagar  (955)  1.240  (963)  1.243 
Caixa proveniente das operações  3.720.796  2.981.593  3.989.477  3.092.311 
Juros pagos  (16.005)  (46.710)  (16.005)  (46.710)
Recebimento de dividendos  1.182.671  369.505  159.761  105.298 
Imposto de renda e contribuição social pagos – –  (186.454)  (166.458)
Pagamentos de provisões de riscos  (2.867)  (9.355)  (2.867)  (9.355)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  4.884.595  3.295.033  3.943.912  2.975.086 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado  (1.763.843)  (174.754)  (1.775.154)  (201.213)
(Aumento) redução de capital em controladas (coligadas) – –  1.126.385 –
Recebimento de empréstimos com partes relacionadas – – –  310.807 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
investimento  (1.763.843)  (174.754)  (648.769)  109.594 
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos  2.966.114  2.775.522  2.966.114  2.775.522 
Pagamentos de empréstimos  (3.244.252)  (3.913.483)  (3.244.252)  (3.913.483)
Pagamento de arrendamento  (624.926) –  (771.785) –
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio  (1.977.050)  (1.894.627)  (1.977.050)  (1.894.627)
IRRF sobre juros sobre o capital próprio pagos  (148.901)  (192.262)  (148.901)  (192.262)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  (3.029.015)  (3.224.850)  (3.175.874)  (3.224.850)
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa  91.737  (104.571)  119.269  (140.170)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  25.384  98.489  96.471  182.848 
Efeitos cambiais sobre saldos de caixa em moeda estrangeira  (73.976)  31.466  (108.366)  53.793 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  43.145  25.384  107.374  96.471 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais - R$)

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.270.689/0001-08

NIRE: 33.3.0016653-0
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Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompa-
nhado das respectivas Notas Explicativas. A Oliveira Trust Servicer agradece a todos os que contribuíram para o resultado alcançado. A Diretoria. Resultado: No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Oliveira Trust Servicer 
apresentou lucro líquido de R$ 29.354 mil, representando um aumento de 16,44%, quando comparado com o lucro líquido do exercício anterior. Mercado: A Oliveira Trust Servicer S/A, tem entre suas principais atividades preponderantes 
a prestação de serviços, notadamente serviços fiduciários e administração de fundos de investimento. Estratégias e perspectivas para o ano de 2020: A Administração no ano de 2020 continuará com a ampliação do escopo e da qua-
lidade dos serviços prestados aos seus clientes, com objetivo de superar o resultado obtido em 2019. 

Balanço patrimonial 
Exercícios findos 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Ativo Nota 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 9.585 9.660
Disponibilidades – 159
Títulos e valores mobiliários 5 9.011 9.162
Outros Créditos 6 1.874 1.277
Provisão para perda de valor recuperável 7 (1.300) (938)
Ativo não circulante 8 322 399
Imobilizado de uso 287 344
Imóveis de uso 8a 966 1.010
(Depreciação acumulada) (679) (666)
Diferido 8b 30 47
Benfeitorias em imóveis de terceiros 96 96
(Amortização acumulada) (66) (49)
Intangível 8c 5 8
Ativos intangíveis 139 186
(Amortização acumulada) (134) (178)
Total do Ativo 9.907 10.059
Passivo Circulante 8.707 8.859
Sociais e estatutárias 9 5.697 6.768
Fiscais e previdenciárias 10 1.877 1.504
Diversas 11 1.133 587
Patrimônio líquido 1.200 1.200
Capital social 12 1.000 1.000
Reserva legal 200 200
Total do Passivo 9.907 10.059

Demonstração do resultado do exercício 
Semestres findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta da Prestação de Serviços 46.798 39.084
(–) Impostos e Contribuições (3.887) (3.012)

Receita Líquida da Prestação de Serviços 42.911 36.072
Outras receitas/despesas operacionais (8.359) (6.506)
Receitas financeiras 388 411
Despesas de pessoal (7.027) (4.336)
Despesas administrativas (1.179) (1.142)
Outras receitas operacionais 62 17
Provisão para perdas de valor recuperável (362) (938)
Perdas de créditos não recuperados (241) (518)

Resultado Operacional 34.552 29.566
Imposto de renda e contribuição social (5.198) (4.357)
Lucro/prejuízo líquido do período 29.354 25.209
Número de ações 2.624.489 2.624.489
Lucro/prejuízo líquido por ações 11,18 9,61

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido 29.354 25.209
Depreciação 89 83
Provisão para perda de valor recuperável 362 938
Lucro líquido das atividades operacionais 29.805 26.230
Aumento/redução em contas do ativo
Títulos e valores mobiliários 151 (2.546)
Outros créditos (597) (268)
Total do aumento/redução contas do ativo (446) (2.814)
Aumento/redução em contas do passivo
Fiscais e previdenciárias 373 84
Outras obrigações 546 86
Total do aumento/redução contas do passivo 919 170
Recursos líquidos provenientes das atividades 
operacionais 30.278 23.586

Fluxo das atividades de investimento
Aquisição/venda de imobilizado (12) (110)
Caixa líquido das atividades de investimento (12) (110)
Fluxo das atividades de financiamento
Redução do capital social – (1.119)
Dividendos distribuídos (30.425) (22.201)
Caixa líquido das atividades de financiamento (30.425) (23.320)
Aumento/redução das disponibilidades (159) 156
Caixa e equivalentes de caixa - início 159 3
Caixa e equivalentes de caixa - final – 159
Aumento de caixa e equivalente de caixa (159) 156Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Capital
social

Reserva
de lucros

Lucros/
prejuízos

Legal Outras acumulados Total
Em 31 de Dezembro 2017 2.119 424 – – 2.543
Lucro do exercício – – – 25.209 25.209
Redução de Capital (1.119) – – – (1.119)
Distribuição de lucros – (224) – (25.209) (25.433)
Em 31 de Dezembro 2018 1.000 200 – – 1.200
Mutações do período (1.119) (224) – – (1.343)

Em 31 de Dezembro 2018 1.000 200 – – 1.200
Lucro do exercício – – – 29.354 29.354
Distribuição de lucros – – – (29.354) (29.354)
Em 31 de Dezembro 2019 1.000 200 – – 1.200
Mutações do período – – – – –

Notas explicativas da diretoria às demonstrações financeiras 
em dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais, exceto quando especificado)
1. Contexto operacional: A Oliveira Trust Servicer S.A. foi constituída em 15
de agosto de 1997 tendo por objeto: Prestação de serviços de consultoria e
assessoria na elaboração de estudos de viabilidade e no planejamento e es-
truturação de operações financeiras, bem como de consultoria na intermedia-
ção, na fiscalização e no controle de ativos; prestação de serviços de controle
e expedição de cobrança simples de ativos de terceiros; assessoria a credores 
e/ou devedores, em reestruturação de dívidas; assessoria a empresas e insti-
tuições financeiras na emissão pública de valores mobiliários; e participação
no capital de outras sociedades. Em 01 de julho de 2002, através da 4ª altera-
ção contratual os sócios aprovaram a transformação de Sociedade Limitada
para Sociedade por ações, bem como a alteração do objeto social, qual seja,
inclusão do serviço de representação de credores em operações estruturadas
(Trustee). Ainda, em AGE realizada em 19 de agosto de 2003, foi aprovada a
inclusão no objeto social, da prestação de serviço de administração de bens
de terceiros, Fundos de Investimentos e a administração de carteira de valo-
res mobiliários. 2. Apresentação e elaboração das demonstrações finan-
ceiras: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os critérios estabelecidos 
pela Lei 6.404/76 que dispõe sobre a sociedade por ações, associados às nor-
mas e instruções da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Lei 11.638/07 e
MP 449/08. Com a promulgação em 28 de dezembro de 2007 da Lei n° 11.638, 
cuja vigência se iniciou a partir de 1° de janeiro de 2008 e, com a Lei n°
11.971, de 28 de maio de 2009, foram introduzidas alterações significativas
nos dispositivos da Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), visando
possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no
Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade e
permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos pela
Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos reguladores em consonân-
cia com os padrões internacionais de contabilidade do IASB - International
Accounting Standards Board (Conselho de Normas Internacionais de Contabi-
lidade). As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de re-
ais. O Real é a moeda funcional da Empresa. As informações apresentadas
em milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma. 3. Adoção de novos pronunciamentos
contábeis: O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, publicou o pronuncia-
mento técnico CPC 06 (R2), elaborado a partir da análise do IFRS 16, emitido
pelo International Accounting Standards e Board (IASB), o qual estabelece os
princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de 
arrendamentos. A direção da Companhia avaliou o respectivo pronunciamento 
e concluiu que não é aplicável uma vez que não existem operações de arren-
damento. 4. Descrição das principais práticas contábeis: (a) Apropriação
de resultados: As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime 

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.
CNPJ nº 02.150.453/0001-20

de competência. (b) Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros: 
A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial 
depende de suas características e do propósito e finalidade pelos quais os ins-
trumentos financeiros foram adquiridos. Todos os instrumentos financeiros 
são reconhecidos inicialmente pelo custo de aquisição acrescidos do custo de 
transação, quando na categoria de custo amortizado, e após reconhecimento 
pela curva ou valor justo, dependendo da sua classificação, por ocasião da 
apresentação das demonstrações financeiras. (c) Classificação dos instru-
mentos financeiros para fins de mensuração: i. Data de reconhecimento:
Todos os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos na data 
de negociação. ii. Classificação dos ativos financeiros para fins de men-
suração e apresentação: Os ativos financeiros são incluídos, para fins de 
mensuração, em uma das seguintes categorias: •Ativos financeiros mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado: essa categoria inclui os ativos 
financeiros adquiridos com o propósito de geração de resultado no curto prazo 
decorrente de sua negociação. Esta categoria está composta pelas aplicações 
financeiras. • Custo amortizado: esses ativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atri-
buíveis. Após o seu reconhecimento inicial, utiliza-se o método da taxa efetiva 
de juros, apurada no início da operação. Esses ativos, quando aplicável, estão 
sujeitos à atualização monetárias contratual, ajuste a valor presente e provi-
sões para redução do seu valor recuperável. Esta categoria está composta 
pelo contas a receber. • Provisão para redução ao valor recuperável: A pro-
visão é reconhecida sempre que houver evidência de redução no valor recu-
perável dos ativos financeiros da empresa avaliados pelo custo amortizado. A 
perda por redução ao valor recuperável é mensurada pela diferença entre o 
valor contábil do ativo e o valor presente do novo fluxo de caixa esperado cal-
culado após a mudança de estimativa. (d) Disponibilidades: As disponibilida-
des abrangem saldos de bancos e investimentos financeiros com disponibili-
dade imediata. (e) Títulos e valores mobiliários: São Certificado de Depósi-
to Bancários que representam dívida para o emissor, notadamente instituição 
financeira, que rendem juros e foram emitidos de forma física ou escritural. 
(f) Outros passivos e ativos (circulantes e não circulantes): Um ativo é re-
conhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou va-
lor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balan-
ço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituí-
da como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incor-
ridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 
meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. a. Perma-
nente: i. o Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e deduzido da de-
preciação acumulada, pelo método linear, com base nas taxas de depreciação 
permitidas pela legislação fiscal vigente; ii. o Ativo diferido é registrado pelo 
custo deduzido da amortização acumulada. Os gastos de organização e ex-
pansão são amortizados proporcionalmente ao prazo de locação e os demais 
gastos são amortizados em 10 anos. iii. O Ativo intangível é registrado pelo 
custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada calculada mensal-
mente pelo prazo de 5 anos. b. Tributação: As receitas de serviços estão 
sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquo-
tas básicas:
Nome do tributo Sigla Alíquotas
Contribuição para o Programa de Integração Social PIS 0,65%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade SocialCOFINS 3,00%
Imposto Sobre Serviços ISS 2 a 5%
O Imposto de Renda e a Contribuição Social foram calculados sobre 32% da 
Receita Bruta trimestral adicionada das demais receitas trimestrais, com base 
nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% para o Imposto de Ren-
da, e 9% para a Contribuição Social. As antecipações ou valores passíveis de 
compensação, são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de 
acordo com a previsão de sua realização. 5. Títulos e valores mobiliários: 
Referem-se a aplicações em LFT - Letras Financeiras do Tesouro emitidos 
pelo governo e Cotas de Fundos de Investimentos do Fundo OT Saga e CDB 
- certificado de depósito bancário:

Vencimento Quantidade 31/12/2019 31/12/2018
Letras financeiras 
do tesouro 01/03/2023 112 1.172 1.106

Fundos de investimento – 3.337 7.839 8.056
Total 3.449 9.011 9.162

6. Outros créditos: Estão assim compostos: 31/12/2019 31/12/2018
Serviços prestados a receber 1.731 1.148
Adiantamentos e antecipações salariais 7 8
Adiantamento para despesas 43 10
Impostos e contribuições a compensar 93 111
Total 1.874 1.277
7. Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa: É constituída
com base em perdas prováveis de créditos a receber, com base na análise de
risco individual das contas a receber e seu montante é considerado suficiente
para cobrir eventuais perdas na realização de contas a receber de clientes.
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2018 (938)
Constituição (1.272)
Reversão 910
Saldo final em 31 de dezembro de 2019 (1.300)
8. Ativo não circulante: Estão assim compostos, representados pelo imobili
zado de uso e licença de uso.
a. Imobilizado de Uso:

Taxa de 
depreciação a.a. 31/12/2019 31/12/2018

Instalações 10% 167 167
Móveis e Equipamentos de Uso 10% 362 357
Sistema de Comunicação 10% 74 74
Sistema de Processamento Dados 20% 348 397
Sistema de Segurança 20% 15 15
(–) Depreciações Acumuladas – (679) (666)
Total 287 344

b. Diferido:
Taxa de 

amortização a.a. 31/12/2018 31/12/2018
Gastos em Imóveis de Terceiros 20% 96 96
Amortização (66) (49)
Total 30 47

c. Intangível:
Taxa de 

amortização a.a. 31/12/2018 31/12/2018
Software 20% 139 186
Amortização (134) (178)
Total 5 8
9. Sociais e estatutárias a pagar: Registra o saldo da distribuição de lucros
a pagar aos acionistas.
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
= Saldo inicial 6.768 3.536
Lucros acumulados 29.354 25.209
Reversão reserva legal – 224
(–) Dividendos pagos e antecipados no período (30.425) (22.201)
Total dividendos a pagar 5.697 6.768
10. Fiscais e previdenciária a pagar: O saldo deste grupo está composto da
seguinte forma: 31/12/2019 31/12/2018
Impostos e contribuições sobre faturamento 1.702 1.413
Impostos sobre serviços de terceiros 1 1
Impostos e contribuições sobre salários 174 90
Total 1.877 1.504
11. Diversas a pagar: O saldo deste grupo está composto da seguinte forma:

31/12/2019 31/12/2018
Férias 331 184
13º Salário complementar 1 –
FGTS sobre férias 26 15
INSS sobre férias 85 48
Participações no lucro 634 269
Adiantamento de clientes 56 71
Total 1.133 587
12. Capital social: No exercício social de 2019 o Capital Social subscrito e in-
tegralizado é de R$ 1.000 (Hum milhão e cem reais), divididos em 2.624.489 
(Duas milhões, seiscentas e vinte e quatro mil, quatrocentas e oitenta e nove) 
ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal, de titularidade de do-
miciliados no país.

José Alexandre Costa de Freitas
Diretor - CPF: 008.991.207-17

Carlos Henrique Correia Sismil
Diretor - CPF: 011.896.377-58

Jorge Cezar P. Derossi
Contador - CRC-RJ: 084173/O-1 - CPF: 011.966.457-79

NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A.
CNPJ nº: 01.253.766/0001-40

Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$) 2019 2018
Ativo 194.199 201.341
Ativo circulante 132.342 145.588
Caixa e equivalentes de caixa 12.487 15.188
TVM 32.402 48.696
Contas a receber 23.635 24.662
Direitos de exibição 63.255 56.382
Outros 563 660
Ativo não circulante 61.857 55.753
  Direitos de exibição 48.320 40.271
Depósitos judiciais 92 92
IR e C.S. diferidos 2.138 2.542
Imobilizado 6.377 7.105
Intangível 4.930 5.743
Passivo e patrimônio líquido 194.199 201.341
Passivo circulante 91.272 94.388
Contas a pagar 55.848 76.343
Dividendos a pagar 25.175 9.878
Adiantamento de clientes 361 1.284
IR e C.S. 5.124 1.757
Obrigações tributárias 2.050 2.429
Outros 2.714 2.697
Passivo não circulante 15.141 16.961
  Contas a pagar 14.791 16.585
Provisão para contingências 324 351
Outros 26 25
Patrimônio líquido 87.786 89.992
Capital social (Nota 4) 8.685 8.685
Reserva de capital 8.856 8.856
Reservas de lucros 1.754 1.754
Reserva Estatutária 38.373 -
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório 30.118 70.697

Demonstrações dos resultados exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 
(Em MR$) 2019 2018

Receita líquida de vendas e serviços 244.204 253.800
Custo das vendas e dos serviços (91.199) (87.769)
Lucro bruto 153.005 166.031
Despesas operacionais
Despesas com vendas (30.076) (34.427)
Despesas gerais e administrativas (19.373) (17.831)
Outras receitas operacionais 12 8
Resultado na venda de imobilizado 4 11
Lucro antes das receitas e despesas financeiras 103.572 113.792
 Despesas financeiras (2.847) (8.614)
 Receitas financeiras 4.273 3.752
Lucro antes do IR e da C.S. 104.998 108.930
IR e C.S. (35.310) (36.936)
Lucro líquido do exercício 69.688 71.994

Demonstrações dos resultados abrangentes exercícios findos 
em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$) 2019 2018

Lucro líquido do exercício 69.688 71.994
Resultados abrangentes total do exercício 69.688 71.994

Relatório da Administração: Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as DFs. e Notas Explicativas 
relativas aos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018. Ficamos à inteira disposição dos Srs. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
RJ, 30/03/2020. A Administração.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Capital 
social

Reservade capital Reservas de lucros
Reserva

 Estatutária
Lucros 

acumulados

Dividendos 
adicionais ao 

mínimo obrigatório Total
Ágio na emissão

 de ações
Reserva

legal
Reserva de reten-

ção de lucros
Saldos em 31/12/2017 8.685 8.856 1.737 17 - - 71.078 90.373
Distribuição de dividendos - - - - - - (71.078) (71.078)
Lucro líquido do exercício - - - - - 71.994 - 71.994
Destinação: 
JSCP - - - - - (1.297) - (1.297)
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório - - - - - (70.697) 70.697 -
Saldos em 31/12/2018 8.685 8.856 1.737 17 - - 70.697 89.992
Distribuição de dividendos - - - - - - (70.697) (70.697)
Lucro líquido do exercício - - - - - 69.688 - 69.688
Destinação: 
JSCP - - - - - (1.197) - (1.197)
Reserva de Lucro - - - - 38.373 (38.373) - -
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório - - - - - (30.118) 30.118 -
Saldos em 31/12/2019 8.685 8.856 1.737 17 38.373 - 30.118 87.786
Demonstrações dos fluxos de caixa exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

(Em MR$) 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais 37.685 87.264
Lucro do exercício antes do IR e C.S. 104.998 108.930
Ajustes para conciliar o resultado do exercício ao caixa
  gerado pelas atividades operacionais 104.783 110.427
Depreciação e amortização 1.617 1.510
Reversão de provisão para perda por risco de crédito (1.809) (222)
(Reversão) provisão de contingências (27) 220
Ganho (perda) na venda de imobilizado 4 (11)
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Contas a receber 2.836 (437)
Direitos de exibição (14.922) (21.709)
Outros ativos 97 152
Contas a pagar (22.289) 40.800
Obrigações tributárias (380) 167
Outros passivos (901) 513
Caixa gerado pelas atividades operacionais 69.224 129.913
Pagamento de IR e C.S. (31.539) (42.649)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 16.211 (34.575)
Resgate (aplicação) de TVM 16.294 (33.033)
Aquisição de imobilizado (151) (1.598)
Venda de imobilizado 68 56
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos (56.597) (62.497)
Dividendos e JSCP pagos (56.597) (62.497)
Redução no caixa e equivalentes de caixa (2.701) (9.808)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 15.188 24.996
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 12.487 15.188

Notas explicativas às DFs. em 31/12/2019 e 2018: 1. Contexto operacional:
A NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A. (“Cia.”) é uma 
parceria entre a Globosat Programadora Ltda. (“Globosat”) e a USA Brasil Hol-
dings L.L.C., subsidiária da NBC Universal Global Networks Latin America, LLC. 
(“NBC Universal”). A Cia. iniciou suas operações em 10/05/1996 e sua principal 
atividade é a programação, produção, aquisição e distribuição de filmes, atra-
vés de seus canais de televisão por assinatura “Universal TV”, “Studio Universal” 
e “Syfy”. Estes canais são distribuídos pelas principais operadoras do país, tais 
como Claro S.A., Sky Serviços de Banda Larga Ltda., Embratel TVSAT Comuni-
cações S.A., Oi Móvel S.A e Telefônica Brasil S.A.. A Cia. tem prazo de duração 
até 10/05/2025, de acordo com o seu Estatuto Social. Em 1º/01/2020 foi aprovada 
em AGE a incorporação da Globosat e da G2C Globo Comercialização de Con-
teúdos S.A (“G2C”), pela sua controladora, Globo Comunicação e Participações 
S.A., a qual passou a sucedê-las em todos os seus bens, direitos, obrigações e 
compromissos contratuais, garantindo a continuidade de forma normal. Essa re-
estruturação societária integra o programa “Uma só Globo”, que visa à unificação 
das operações em uma única empresa, mais ágil e mais forte, possibilitando a 
melhoria e aperfeiçoamento dos negócios e atividades atuais, e na criação de 
novos negócios. 2. Aprovação e base de preparação e apresentação das DFs.: A 

licenciamento. A amortização dos filmes e séries é linear e determinada com base 
na vigência de cada título. A recuperabilidade dos direitos é revisada individual-
mente por direito, e as perdas, se houver, são reconhecidas no resultado quando 
não há expectativa de exibição do direito até o final do contrato. c) Imobilizado:
É registrado ao custo de aquisição ou de construção, deduzido da depreciação 
acumulada e/ou perdas por redução ao valor recuperável, se for o caso. Gastos 
com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do ativo são reconhe-
cidos como despesa quando incorridos. À exceção dos terrenos, todos os ativos 
do imobilizado são depreciados. A depreciação é calculada pelo método linear, 
a taxas que levam em consideração a vida útil econômica estimada dos bens. 
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício 
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda 
resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líqui-
do da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do resultado 
no exercício em que o ativo for baixado. d) Receita de contrato com clientes: De 
acordo com a nova norma CPC 47 – Receita de contratos com clientes (IFRS 15), 
a NBCU reconhece a receita de acordo com princípios fundamentais consideran-
do os seguintes passos: a) identificação do contrato com cliente; b) identificação 
das obrigações de performance contidas no contrato; c) determinação do preço 
da transação; d) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho 
e e) reconhecimento da receita quando (e à medida que) a NBCU satisfaça a obri-
gação de performance. As receitas de programação e conteúdo (canais lineares 
por assinatura mensal) são reconhecidas considerando as obrigações de per-
formance satisfeita mensalmente ao longo do tempo da assinatura. As receitas 
de inserção de publicidade são originadas da venda de espaço publicitário, dos 
canais lineares de TV por assinatura, bem como de espaços publicitários nas pla-
taformas digitais. e) Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira 
vez em 2019: Adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamento: O CPC 06 (R2)/
IFRS 16 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresen-
tação e divulgação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem 
todos os arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimonial. A 
Administração da Cia. avaliou os efeitos do reconhecimento inicial dos contratos 
de arrendamento pela abordagem simplificada retrospectiva e apurou um valor 
de aproximadamente R$163 de ativo de direito de uso de arrendamento, R$14 de 
despesas de juros sobre o passivo de arrendamento e R$38 de depreciação do 
ativo direito de uso. Em conexão com a adoção do CPC 06 (R2), a Administração 
acredita que o efeito dos registros contábeis relacionados ao novo pronuncia-
mento não é material para as DFs.. Em 31/12/2019 a Cia. reavaliou seu efeito de 
reconhecimento dos contratos de arrendamento e mantém sua posição quanto à 
imaterialidade para os registros contábeis. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento 
de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23): A interpretação ICPC 22, com vigor a partir 
de 1º/01/19, se aplica em relação às incertezas no tratamento de tributos sobre o 
lucro (IRPJ e CSLL) correntes e diferidos. A Administração da NBCU efetuou as 
análises dos tratamentos fiscais e concluiu que não há tratamento fiscal incerto, 
assim não há impactos na demonstração financeira da Cia. na aplicação do ICPC 
22. 4. Capital social: Em 31/12/2019 e 2018, o capital social estava composto por 
8.208.316 ações ordinárias sem valor nominal.
Diretoria: Paulo Simões Barata - Diretor Presidente; Marcelo Scalzo - Dire-
tor Financeiro; Anibal Augusto de Souza - Contador - CRC RJ 073.618/O-9.

autorização para conclusão da preparação destas DFs. ocorreu em 17/03/2020. 
As presentes DFs. são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas 
de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as dispo-
sições da Lei das S.A. e dos pronunciamentos emitidos pelo CPC. 3. Principais
práticas contábeis: As principais políticas contábeis adotadas pela Cia. são des-
critas abaixo: a) Ativos e passivos, circulantes e não circulantes: Os ativos e pas-
sivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro 
dos doze meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos essen-
cialmente com o propósito de serem negociados. Os ativos são reconhecidos nos 
balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos futuros 
serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Cia. possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo pro-
vável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. b) Direi-
tos de exibição: São ativos intangíveis que incluem filmes, seriados e programas 
de televisão, adquiridos de terceiros e/ou parte relacionada. Os direitos adquiri-
dos são registrados ao custo de aquisição no momento do pagamento ou quando 
tais direitos tornam-se disponíveis, o que ocorrer primeiro. Os custos dos filmes 
e séries incluem, principalmente, o custo dos direitos de filmes e séries de televi-
são adquiridos de terceiros e/ou parte relacionada, nos termos dos contratos de 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Apresentação das Demonstrações Financeiras
Apresentamos o Relatório da Administração às Demonstrações Financeiras 
Individuais do Banco XP S.A. (“Banco”) relativas ao semestre e exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das notas explicativas do relató-
rio dos auditores independentes, que foram elaboradas de acordo com o esta-
belecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e regulamentações do 

Banco Central do Brasil (BACEN).
Adequação das operações realizadas com os objetivos estratégicos es-
tabelecidos no plano de negócios
O Banco XP foi constituído em 30 de janeiro de 2019 e recebeu autorização 
do Banco Central do Brasil para funcionamento em 10 de outubro de 2019.
Nesse contexto, o Banco apresentou no período findo em 31 de dezembro de 

2019, um prejuízo de R$ 7.923 mil, correspondente a R$ 0,8 por ação.
O Banco considera que os negócios conduzidos até o momento estão em 
linha com os objetivos estratégicos que foram estabelecidos e remetidos 
ao BACEN.

A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2019
Circulante 121.742
Disponibilidades 4 1.126
Aplicações interfinanceiras de liquidez 27.704
Aplicações no mercado aberto 5 27.704
Títulos e valores mobiliários 
e instrumentos financeiros derivativos 6 91.558

Carteira própria 90.553
Vinculados à prestação de garantias 1.005
Operações de crédito 614
Operações de crédito 8 616
(Provisão para operações de crédito 
de liquidação duvidosa) 8 (2)

Outros créditos 740
Negociação e intermediação de valores 7
Créditos tributários 9 510
Diversos 9 223
Realizável a longo prazo 12.079
Títulos e valores mobiliários e 
instrumentos financeiros derivativos 4.772

Instrumentos financeiros derivativos 7 4.772
Outros créditos 7.307
Créditos tributários 9 7.307
Total do ativo 133.821

Passivo Nota 2019
Circulante 14.905
Outras obrigações 14.905
Fiscais e previdenciárias 3
Negociação e intermediação de valores 1
Diversas 9 14.901
Exigível a longo prazo 26.839
Depósitos 4
Depósitos a prazo 4
Recursos de aceites e emissão de títulos 19.474
Certificado de operações estruturadas 10 19.474
Instrumentos financeiros derivativos 4.826
Instrumentos financeiros derivativos 7 4.826
Outras obrigações 2.535
Fiscais e previdenciárias 2.535
Patrimônio líquido 92.077
Capital social 12 100.000
Prejuízos acumulados (7.923)

Total do passivo 133.821
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(Em milhares de reais, exceto prejuízo por ação)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
2º Se-

mestre

Período de 
30 de janeiro a 

31 de dezembro
 de 2019

Prejuízo líquido (7.391) (7.923)
Ajustes ao prejuízo líquido
Ativo fiscal diferido (7.817) (7.817)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 2 2
Lucro líquido/Prejuízo ajustado (15.746) (15.738)
Variação dos ativos e passivos operacionais (45.424) (55.432)
Títulos e valores mobiliários e 
instrumentos financeiros derivativos (81.492) (91.504)

Operações de crédito (616) (616)
Outros créditos e outros valores e bens (223) (223)
Depósitos 4 4
Recursos de aceites e emissão de títulos 19.474 19.474
Negociação e intermediação de valores (6) (6)
Outras obrigações 17.435 17.439
Caixa líquido utilizado nas atividades 
operacionais (61.170) (71.170)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 90.000 100.000
Caixa líquido proveniente das 
atividades de financiamento 90.000 100.000

Aumento/(Redução) de caixa e 
equivalentes de caixa 28.830 28.830

Caixa e equivalentes de caixa 
no início do período (Nota 4) – –

Caixa e equivalentes de caixa 
no final do período (Nota 4) 28.830 28.830
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(Em milhares de reais)

Capital
social

Prejuízos
acumulados Total

Saldos em 30 de janeiro de 2019 – – –
Integralização do capital social (Nota 12) 10.000 – 10.000
Aumento de capital (Nota 12) 90.000 – 90.000
Lucro líquido/Prejuízo – (7.923) (7.923)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 100.000 (7.923) 92.077
Saldos em 30 de junho de 2019 10.000 8 10.008
Aumento de capital (Nota 12) 90.000 – 90.000
Lucro líquido/Prejuízo – (7.931) (7.931)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 100.000 (7.923) 92.077

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado)
1. CONTEXTO OPERACIONAL: O Banco XP S.A. (Banco XP), é uma Institui-
ção Financeira constituída na forma de sociedade por ações fechada, sediada
na Av. Afrânio de Melo Franco, n° 290, sala 708, Leblon, Rio de Janeiro. O
Banco XP atua na atividade bancária em todas as modalidades autorizadas,
que são as operações ativas, passivas e acessórias inerentes às característi-
cas de banco comercial, investimento e câmbio. O Banco XP é controlado di-
retamente da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobi-
liários S.A. que detém 100% de participação em seu capital total e 
indiretamente controlado da XP Inc., a qual possui basicamente como acionis-
tas a XP Controle Participações S.A. e Itaú Unibanco S.A.. O Banco XP foi
constituído em 30 de janeiro de 2019 e recebeu autorização do Banco Central
do Brasil para funcionamento em 10 de outubro de 2019. 2. APRESENTAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: (a) Declaração de conformida-
de: As demonstrações financeiras do Banco XP são de responsabilidade da
Administração, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil (“Bacen”), e estão sendo apresentadas em conformidade
com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - CO-
SIF. A elaboração de demonstrações financeiras requer que a Administração
use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis.
Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas in-
cluem crédito tributário e a mensuração a valor justo de títulos e valores mobi-
liários e de instrumentos financeiros derivativos sem mercado ativo ou liqui-
dez. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 
resultar em valores significativamente diferentes dos estimados, devido a im-
precisões inerentes ao processo de sua determinação. O Banco XP revisa as
estimativas e premissas periodicamente. As demonstrações financeiras do
período findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas pela Administra-
ção em 27 de março de 2020. 3. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:
(a) Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em confor-
midade com o regime contábil de competência, as receitas e despesas são 
registradas no resultado no período que ocorrem e sempre simultaneamente 
quando se correlacionarem. (b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equi-
valentes de caixa incluem disponibilidades, aplicações no mercado aberto 
(posição bancada), aplicações em depósitos interfinanceiros e quaisquer ou-
tras aplicações de curto prazo que possuam alta liquidez, que sejam pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que não estejam 
sujeitas a um risco significante de mudança de valor, bem como que são man-
tidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, 
não, para investimentos ou outros propósitos. São consideradas como caixa e 
equivalentes de caixa as operações que possuem vencimento igual ou inferior 
a noventa dias a contar da data de aquisição. (c) Aplicações interfinanceiras 
de liquidez e recursos de aceites e emissão de títulos: Registradas pelo 
valor de aplicação ou aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço e quando aplicável são deduzidos de qualquer provisão para 
desvalorização. (d) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financei-
ros derivativos: A metodologia aplicada para mensuração do valor de merca-
do (valor provável de realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumen-
tos financeiros derivativos é baseada no cenário econômico e nos modelos de 
precificação desenvolvidos pela Administração, que incluem a captura de pre-
ços cotados praticados no mercado, os dados divulgados pelas diversas asso-
ciações de classe e bolsa de valores, mercadorias e futuros, aplicáveis à data-
-base do balanço. Assim, quando da efetiva liquidação financeira desses itens, 
os resultados poderão vir a ser diferentes dos estimados. Os títulos e valores
mobiliários classificados com base em um conjunto de critérios para registro e
avaliação da carteira de títulos, definidos pela Circular nº 3.068/01 do Bacen,
de acordo com a intenção da Administração, em três categorias específicas,
atendendo aos seguintes critérios de contabilização: Títulos para negocia-
ção - títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negocia-
dos frequentemente, de forma ativa, sendo ajustados a valor de mercado em
contrapartida ao resultado. Títulos disponíveis para venda - títulos e valores
mobiliários que não são classificados como “títulos para negociação” nem
como “mantidos até o vencimento”. Esses títulos são ajustados a valor de
mercado, sendo o ajuste, líquido dos efeitos tributários, registrado em conta
destacada do patrimônio líquido. Os ganhos e as perdas, quando realizados,
são reconhecidos no resultado. Títulos mantidos até o vencimento - títulos
e valores mobiliários para os quais a Administração possui a intenção e capa-
cidade financeira de manter em carteira até o vencimento, sendo contabiliza-
dos ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contra-
partida ao resultado. Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria 
“para negociação” com vencimento superior a 12 meses são classificados no
balanço patrimonial, no ativo circulante, independente do seu vencimento,
conforme determinado na Circular Bacen nº 3.068/01. As operações com ins-
trumentos financeiros derivativos praticadas pelo Banco XP são classificadas
de acordo com a intenção da Administração. O valor-base dos contratos dos
instrumentos financeiros derivativos são registrados em contas de compensa-
ção e os montantes a receber e a pagar ajustados a valor de mercado no ba-
lanço conforme segue: • Os ajustes dos contratos futuros são apurados/pagos
diariamente por tipo de ativo e respectivo vencimento e reconhecidos no resul-
tado do período quando auferidos ou incorridos; • As operações a termo são
registradas pelo valor de cotação do mercado à vista, sendo as parcelas a
receber ou a pagar em uma data futura ajustadas a valor presente com base
nas taxas de mercado divulgadas pela B3 S.A. e reconhecido no resultado em
função do prazo de fluência dos contratos. • Os prêmios pagos ou recebidos
nas operações com opções são contabilizados ao custo em contas patrimo-
niais e ajustados a valor de mercado, com base em modelos de precificação
desenvolvidos internamente, em contrapartida ao resultado. • Os ativos e pas-
sivos decorrentes de operações com swap são registrados em contas patrimo-
niais e ajustados a valor de mercado, pelo método de fluxo de caixa desconta-
do pelas taxas divulgadas pela B3 S.A., em contrapartida ao resultado.
(e) Operações de crédito e provisão para operações de crédito de liqui-
dação duvidosa: Registradas a valor presente, calculadas com base na va-
riação do indexador e na taxa de juros pactuados. O Banco XP classifica sua
carteira de crédito por rating que varia de AA à H, considerando premissas
internas para mensuração da provisão para operações de crédito de liquida-
ção duvidosa alinhadas com a Resolução CMN n° 2.682/99. (f) Imposto de
renda e contribuição social: A provisão para Imposto de Renda (IRPJ) cor-
rente foi constituída com base no lucro real à alíquota de 15%, acrescida de
adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) corrente foi calculada à alíquota
de 15%. Ativos e passivos fiscais diferidos são cálculos sobre prejuízos fiscal
de IRPJ e Base Negativa de CSLL, bem como sobre ajustes temporários às
bases de IRPJ e da CSLL, sendo registrados contabilmente para refletir os
efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças entre os critérios contábeis e a
legislação fiscal pertinente. Considerando nossas perspectivas de realização,
em 31 de dezembro de 2019: (i) o crédito tributário de IRPJ foi calculado me-
diante a utilização da alíquota de 25% sobre prejuízo fiscal e ajustes temporá-
rios a serem realizados; e (ii) o crédito tributário relativo à CSLL foi calculado
mediante a utilização da alíquota de 15% sobre base negativa e ajustes tem-
porários a serem realizados. Com a publicação da Emenda Constitucional nº
103/2019, a mesma que instituiu a reforma da previdência social no Brasil, a
alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido aplicável aos Bancos
passará a ser de 20% a partir do dia 01 de março de 2020. (g) Prejuízo líqui-
do por ação: O prejuízo líquido por ação apresentado na demonstração do
resultado é calculado com base na quantidade de ações em circulação na
data-base do balanço. (h) Ativos circulante e realizável a longo prazo: De-
monstrados pelo custo de aquisição, incluindo os rendimentos e as variações
monetárias ou cambiais auferidos, deduzido, quando aplicável, das correspon-
dentes provisões para perdas ou ajustes ao valor de mercado. A provisão para 
créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante julgado suficiente
para cobrir possíveis perdas e considera a conjuntura econômica, a experiên-
cia passada e os riscos específicos e globais da carteira, bem como as diretri-
zes do BACEN e requisitos das Resoluções nºs 2.682 e 4.512 do CMN. 
(i) Passivos circulante e exigível a longo prazo: Demonstrados por valores

conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias 
ou cambiais incorridos.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2019
Disponibilidades 1.126
Aplicações interfinanceiras de liquidez(a) 27.704
Total 28.830
(a) São consideradas caixa e equivalentes de caixa todas aplicações interfinan-
ceiras de liquidez com prazo original ou inferior a 90 dias (exceto posição fi-
nanciada).
5. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ: Aplicações no mer-
cado aberto

2019
Até 3 meses Total

Posição bancada
Letras do Tesouro Nacional 27.704 27.704
Total 27.704 27.704
As aplicações interfinanceiras de liquidez foram praticadas a uma taxa média 
prefixada de 4,4 % a.a..
6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Posição ativa 2019

Sem
vencimento

Acima de
 12 meses

Valor a 
mercado Custo

Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro – 91.557 91.557 91.489
Cotas de fundos de investimento 1 – 1 1
Títulos e valores mobiliários 1 91.557 91.558 91.490
O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários baseia-se em cotação de 
preços na data do balanço. Se não houver cotação de preço de mercado, os 
valores são estimados com base em cotações de distribuidores ou modelos de 
precificações. Os títulos e valores mobiliários, incluindo os instrumentos finan-
ceiros derivativos, estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia - SELIC ou B3 S.A., exceto cotas de fundos de investimento, cujos 
registros são mantidos pelos respectivos administradores. Os títulos vincula-
dos à prestação de garantias estão relacionados às operações realizadas na 
B3 S.A. Resultado com títulos e valores mobiliários

2° semestre 2019
Rendas de títulos e valores mobiliários
Títulos de renda fixa 1.556 1.556
Fundos de investimentos 218 218
Aplicações interfinanceiras de liquidez 81 93
Total 1.855 1.867
7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS: Em 31 de dezembro de
2019, as posições dos instrumentos financeiros derivativos são as seguintes:

2019

Posição ativa
Acima de 
12 meses

Valor
 contábil

Valor de 
referência

Contratos de Swap
Juros 4.772 4.772 25.711
Instrumentos financeiros derivativos 4.772 4.772 25.711

Posição passiva
Acima de 
12 meses

Valor 
contábil

Valor de 
referência

Contratos de opções
Juros 4.826 4.826 25.711
Instrumentos financeiros derivativos 4.826 4.826 25.711
Os valores de receitas e despesas líquidas com instrumentos financeiros deri-
vativos nos períodos estão demonstrados a seguir:
Instrumentos financeiros derivativos 2019
Opções 1.457
Swap (1.463)
Futuros 11
Total 5
8. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
a. Modalidade 2019

Até 3 meses Total
Operações de crédito
Empréstimos 616 616
(Provisão para operações de 
crédito de liquidação duvidosa) (2) (2)

Total 614 614
b. Setor de atividade econômica 2019
Pessoa física 614
Total 614
c. Níveis de risco e prazo de vencimento 2019

A vencer Provisão
Provisão para operações de 
crédito de liquidação duvidosa

Nível A 616 (2)
Total 616 (2)
d. Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa

2019
Saldo inicial –
Constituição (2)
Saldo final (2)
No exercício e semestre findo em 31 de dezembro de 2019 não houve opera-
ções renegociadas, lançadas contra prejuízo ou recuperadas.
9. OUTROS CRÉDITOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES
Ativo 2019
Valores a receber sociedades ligadas 150
Impostos e contribuições a compensar 73
Créditos tributários (Nota 11) 7.817
Total 8.040

2019
Passivo
Valores a pagar sociedades ligadas 14.744
Fornecedores 157
Total 14.901
10. RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS

2019
Acima de 
12 meses Total

Captação por certificados de operações estruturadas 19.474 19.474
Recursos de aceites e emissão de títulos 19.474 19.474
11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: (a) Impostos diferi-
dos: Conforme estabelecido pela Resolução nº 3.059/02, alterada pelas Re-
soluções do Bacen nº 3.355/06 e nº 4.441/15, o Banco XP reconhece conta-
bilmente seus ativos e passivos fiscais diferidos (“créditos tributários” e
“obrigações ficais diferidas”) decorrentes de diferenças temporárias atenden-
do às seguintes condições: (i) apresentação de histórico de lucros ou receitas
tributáveis para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
líquido, comprovado pela ocorrência dessas situações em, pelo menos, três
dos últimos cinco exercícios sociais, período esse que deve incluir o exercício
em referência; e (ii) expectativa de geração de lucros ou receitas tributáveis
futuros para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líqui-
do, em períodos subsequentes, baseada em estudo técnico interno que de-
monstre a probabilidade de ocorrência de obrigações futuras com impostos e
contribuições que permitam a realização do crédito tributário no prazo máximo 
de dez anos. Para fins de registro dos Créditos Tributários, nos termos defini-
dos pela Resolução CMN nº 3.059 e suas posteriores alterações, o Banco XP
como entidade recém constituída fica dispensado no cumprimento do disposto 
no inciso I, do artigo 1º da referida resolução e, dessa forma, não está obriga-
do a demonstrar histórico de lucros tributáveis em pelo menos 3 dos últimos 5
exercícios sociais. (b) Movimentação dos créditos tributários diferidos

Saldo em 
31/12/2018

Constituição/
(Realização)

Saldo em 
31/12/2019

Imposto de renda e contribuição
 social diferidos

Ajuste a valor de mercado de 
TVM e instrumentos
financeiros derivativos – 17 17

PCLD e provisões para contingências – 1 1
Outras Provisões – 509 509
Total de créditos tributários 
sobre diferenças temporárias – 527 527

Prejuízo fiscal e Base negativa – 7.290 7.290
Total de créditos tributários – 7.817 7.817

(c) Previsão de realização dos créditos tributários ativos
2019

Imposto
de renda

Contribuição 
social

Total dos 
impostos diferidos

Até 1 ano 319 191 510
De 1 a 2 anos 395 237 632
De 2 a 3 anos 350 210 560
De 3 a 4 anos 356 214 570
Acima de 4 anos 3.465 2.080 5.545
Total 4.885 2.932 7.817
O valor presente total de créditos tributários constituído é de R$ 6.529, e foi 
calculado com base na expectativa de realização das diferenças temporárias 
apresentadas no quadro anterior. As projeções de lucros que possibilitam a 
geração de base de cálculo tributável incluem premissas macroeconômicas e 
de juros representando adequadamente a expectativa de retorno da 
Administração.
(d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social 2019
Resultado antes da tributação sobre o lucro (13.204)
(+) adições permanentes 1
(=) Lucro real | resultado ajustado (13.203)
Despesa de IRPJ | CSLL (5.281)
Alíquota nominal vigente 40,00%
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (a) Capital social: O capital social totalmente
subscrito e integralizado é de R$ 100.000, dividido em 100.000.000 ações or-
dinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Em 30 de janeiro de 2019, foi 
deliberada em assembleia geral de constituição, a integralização do capital 
social inicial do Banco XP, no valor total de R$ 10.000, dividido em 10.000.000 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Em 05 de setembro 
de 2019, foi deliberada em assembleia geral de constituição, o aumento de 
capital em R$ 90.000, com a emissão de 90.000 de ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal. (b) Reserva estatutária: A reserva estatutária para 
investimento e expansão é constituída pelo saldo remanescente do lucro líqui-
do apurado no balanço, após as destinações legais e tem por objetivo assegu-
rar recursos para investimentos. Esta reserva não poderá ultrapassar o capital 
social. 13. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2019
Despesas de processamento de dados (3.713)
Despesas de pessoal (2.541)
Despesas de serviços financeiros (2.162)
Despesas de serviços técnicos especializados (1.480)
Despesas de viagens (44)
Outras despesas administrativas (392)
Total (10.332)
14. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS: (a) Transações comer-
ciais e contratuais com partes relacionadas: Os principais saldos de ativos 
e passivos, assim como as transações que influenciaram o resultado no exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2019, relativos a operações com partes re-
lacionadas, decorrem de transações do Banco XP com controladores, entida-
des do Grupo XP e profissionais-chave da Administração. No curso normal de 
seus negócios, as Empresas do Grupo XP realizam operações comerciais e 
financeiras com o Banco XP em condições normais de mercado. Durante o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o Banco XP efetuou as seguintes 
operações com partes relacionadas:

Tipo de relacionamento 2019
Ativo
Aplicações interfinanceiras de liquidez Controladora 27.704
Instrumentos financeiros derivativos Relacionada 4.772
Outros créditos:
Diversos - valores a receber Controladora 150
Passivo
Outras obrigações:
Diversos - valores a pagar Controladora 14.744
Resultado
Resultado de aplicações 
interfinanceiras de liquidez Controladora 93

Resultado com instrumentos
 financeiros derivativos Relacionada (1.463)

Outras despesas administrativas Controladora (2.093)
(b) Honorários da diretoria

2019
Remuneração do pessoal-chave da administração
Honorários da diretoria (188)
Total (188)
15. LIMITES OPERACIONAIS (ACORDO DE BASILEIA): O Banco XP adota
a apuração dos limites de Basileia de forma consolidada, tomando-se como
base os dados financeiros do Conglomerado Prudencial, de acordo com as
diretrizes do Banco Central do Brasil. Em 31 de dezembro de 2019, atingiu o
índice de 17,47%.

2019
Exigência Situação Margem (insuficiência)

Basileia total (a) 8,00% 17,47% 9,47%
Imobilização (b) 694.827 142.212 552.615
Capital mínimo (a) 636.451 1.389.653 753.202
(a) A exigência refere-se ao limite mínimo exigido. (b) A exigência refere-se ao
limite máximo permitido.
16. GERENCIAMENTO DE RISCO: A Gestão de Riscos está estruturada de
forma totalmente independente das áreas de negócio, reportando-se direta-
mente à alta administração, para garantir isenção de conflito de interesse e
uma segregação de funções adequada às boas práticas de governança corpo-
rativa e de mercado. A estrutura organizacional está delineada e de acordo
com as recomendações propostas pelo Acordo de Basileia, onde são formali-
zadas as políticas, procedimentos e metodologia consistentes com a tolerân-
cia a risco e com a estratégia de negócio e onde são monitorados os diversos
riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de mercado, 
liquidez, crédito e operacional. Tais processos de gerenciamento de riscos es-
tão ainda, associados aos processos de gestão de continuidade de negócios,
principalmente, no que tange a formulação de análises de impacto, planos de
continuidade, planos de recuperação de desastres, planos de backup e geren-
ciamento de crises. (a) Risco de mercado: A administração de risco de mer-
cado das operações é efetuada por meio de políticas, procedimentos de con-
trole e identificação prévia de riscos em novos produtos e atividades, visando

Nota
2° Se-

mestre

Período de
30 de janeiro a

31 de dezembro
de 2019

Receitas de intermediação financeira  1.859  1.871 
Operações de crédito  8  8 
Resultado de operações com títulos
e valores mobiliários 6  1.855  1.867 

Resultado com instrumentos financeiros
derivativos 7  5  5 

Resultado de operações de câmbio (9) (9)
Despesas de intermediação financeira (48) (48)
Operações de captação no mercado (46) (46)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2) (2)
Resultado bruto da intermediação financeira  1.811 1.823
Outras receitas/(despesas) operacionais (15.027)  (15.027)
Rendas de tarifas bancárias  1  1 
Despesas de pessoal  (7.169)  (7.169)
Outras despesas administrativas  (7.791)  (7.791)
Despesas tributárias (66) (66)
Outras despesas operacionais (2) (2)
Resultado operacional (13.216) (13.204)
Resultado antes da tributação sobre o lucro (13.216)  (13.204)
Imposto de renda e contribuição social 11d  5.285  5.281 
Provisão para imposto de renda  (1.583)  (1.585)
Provisão para contribuição social (949) (951)
Ativo fiscal diferido  7.817  7.817 
Prejuízo do período  (7.931)  (7.923)
Prejuízo por ação  (0,08)  (0,08)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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manter a exposição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis 
pela instituição e atender a estratégia de negócios e limites definidos pelo 
Comitê de Risco. Com as regras formalizadas, o departamento de risco tem o 
objetivo de controlar, acompanhar e assegurar o enquadramento dos limites 
pré-estabelecidos, podendo recusar-se, total ou parcialmente, a receber e/ou 
executar as operações solicitadas, mediante a imediata comunicação aos 
clientes, além de intervir em casos de desenquadramento e o de reportar ao 
Comitê todos os eventos atípicos. A descrição completa da estrutura de geren-
ciamento de risco de mercado encontra-se disponível na sede da instituição.
(b) Risco de liquidez: A Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez foi 
estabelecida com base nas diretrizes do Banco Central do Brasil, procurando 
proporcionar a permanente adequação do gerenciamento à natureza das ope-
rações, à complexidade dos produtos e à dimensão da exposição a risco de 
liquidez da Instituição. O processo de gerenciamento do risco de liquidez pre-
vê procedimentos de identificação, mensuração e controle à exposição ao ris-
co de liquidez, levando em consideração as condições de mercado atuais e 
previsões futuras na elaboração de cenários para projeções dos fluxos de 
caixa em diferentes horizontes de tempo, inclusive intradia. A descrição 
completa da estrutura de gerenciamento de risco de liquidez encontra-se 
disponível na sede da instituição. (c) Risco de crédito: O gerenciamento do 
risco de crédito é de responsabilidade da área de risco que visa garantir o 

cumprimento do determinado na política do Conglomerado Prudencial e asse-
gurar que os limites operacionais estabelecidos sejam executados. O docu-
mento de Gestão de Riscos estabelece sua política de crédito com base na 
composição da carteira por título, por rating interno de emissor e ou emissão, 
na atividade econômica, na duration da carteira, nas variáveis macroeconômi-
cas, entre outros. O departamento de Análise de Crédito também está ativa-
mente envolvido nesse processo e é responsável por avaliar o risco de crédito 
de emissões e emissores com os quais mantém ou pretende manter relações 
de crédito, utilizando-se também de metodologia interna de atribuição de risco 
de credito (rating) para classificar a probabilidade de perda das contrapartes. 
As análises realizadas são apresentadas ao Comitê de Crédito, que tem como 
atribuição determinar se os créditos avaliados são elegíveis como risco de 
contraparte. A revisão dos créditos avaliados no Comitê de Crédito é realizada 
periodicamente pela Área de Análise de Crédito, de acordo com normas e 
metodologias internas. A área de risco é subordinada diretamente ao Diretor 
de Risco, sem qualquer vinculação com a área comercial. A área de análise de 
crédito também é subordinada ao Diretor de Risco, tendo a isenção necessá-
ria para a realização de suas atividades, uma vez que não participa da defini-
ção de estratégias de negócios e não realiza as operações de mercado de 
qualquer natureza. (d) Risco operacional: O Conglomerado Prudencial 
possui uma estrutura de gerenciamento de risco operacional alinhada com 

as expectativas regulatórias e melhores práticas de mercado, que engloba a 
elaboração de políticas e procedimentos para identificação, avaliação, classifi-
cação, monitoramento e reporte dos riscos, de modo a prestar à Diretoria uma 
visão holística dos riscos identificados, seu grau de exposição, bem como a 
evolução da implementação de controles mitigatórios. Tais diretrizes e proce-
dimentos também abrangem à mitigação do risco de continuidade de negó-
cios, incluindo suas estratégias e planos de contingência para assegurar a 
recuperação das operações em situações de crises. A descrição completa da 
estrutura de gerenciamento de risco operacional encontra-se disponível na 
sede da instituição. 17. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL: 
Em atendimento à Resolução 4.557/2017, do Bacen, o Conglomerado 
Prudencial adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui 
um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a 
adequação de capital do Conglomerado Prudencial de forma tempestiva, 
abrangente e compatível com os riscos incorridos de acordo com a natureza e 
complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. A descrição 
da estrutura encontra-se disponível em nosso site. 18. EVENTO SUBSE-
QUENTE: Em 04 de março de 2020, o Banco XP S.A. firmou contrato 
com a Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. (“Visa”) como parceiro emissor 
de cartões de débito e crédito.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas
Banco XP S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Banco XP S.A. (“Instituição”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data e período de 30 de 
janeiro (data de constituição da Instituição) a 31 de dezembro de 2019, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do Banco XP S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data e 
período de 30 de janeiro (data de constituição da Instituição) a 31 de dezembro 
de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nos-
sa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o 
relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 

no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Instituição ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Instituição.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a
não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev
CRC 2SP000160/O-5 Contador - CRC 1SP245281/O-6

CONFIANCE PARTICIPA‚ Í ES S.A.
CNPJ n¼ 21.110.778/0001-23

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Exercícios findos 
em 31 de Dezembro 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado do Exercício
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais, exceto lucro l’quido por a•› es)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Relatório da Administração
Relatório da Administração: Em cumprimento ˆ s disposi• › es legais 
e estatut‡rias, apresentamos o Relat—rio da Administra• ‹ o e as 
Demonstra• › es Financeiras, relativas ao exerc’cio encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, acompanhado das respectivas Notas Explicativas. A 
Confiance Participações S.A. agradece a todos os que contribuíram para 

o resultado alcan• ado. A Diretoria.
Resultado: No exerc’cio encerrado em 31 de dezembro de 
2019, a Confiance Participações S.A. apresentou lucro líquido 
de R$ 29.369 mil, representando um aumento de 16,41%, 
quando comparado com o lucro líquido do exercício anterior. 

Mercado: A Confiance Participações S/A tem entre suas principais 
atividades preponderantes a participa• ‹ o acion‡ria no Capital de 
outras empresas. Estratégias e perspectivas para o ano de 2020: A 
Administra• ‹ o no ano de 2020 continuar‡ com a amplia• ‹ o do escopo 
com objetivo de superar o resultado obtido em 2019.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras 
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de reais, exceto quando especificado)
1. Contexto operacional: A Confiance Participações S/A foi constitu’da em 
setembro de 2014, com o objetivo de participar em outras sociedades. 

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: As
demonstra•› es cont‡beis foram preparadas de acordo com as pr‡ticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os critérios estabelecidos pela 
Lei 6.404/76 que dispõe sobre a sociedade por ações, associados às normas 
e instru•› es da Comiss‹ o de Valores Mobili‡rios Ð CVM, Lei 11.638/07 e MP 
449/08. Com a promulga•‹ o em 28 de dezembro de 2007 da Lei n¡ 11.638, 
cuja vig• ncia se iniciou a partir de 1¡ de janeiro de 2008 e, com a Lei n¡ 
11.971, de 28 de maio de 2009, foram introduzidas alterações significativas 
nos dispositivos da Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), visando 
possibilitar o processo de converg• ncia das pr‡ticas cont‡beis adotadas no 
Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade 
e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos 
pela Comiss‹ o de Valores Mobili‡rios e demais —rg‹ os reguladores em 
consonância com os padrões internacionais de contabilidade do IASB – 
International Accounting Standards Board (Conselho de Normas Internacionais 
de Contabilidade). As principais alterações introduzidas que impactaram as 
demonstrações contábeis são: O novo critério para registro de Reserva de 
Capital; a obrigatoriedade de destinar o lucro apurado em cada exerc’cio, 
seja através da distribuição de dividendos ou da constituição de Reserva de 
Lucros; e a aprova•‹ o dos CPC«s: 01 Ð Redu•‹ o ao Valor Recuper‡vel de 
Ativos; 05 Ð Divulga•› es sobre Partes Relacionadas; 25 Ð Provis‹ o e Passivo 
e Ativo Contingentes; 24 – Eventos Subsequentes, 23 – Políticas Contábeis, 
Mudança de estimativa e Retificação de Erro; e 10 – Pagamento Baseado em 

A•› es. Est‹ o sendo apresentadas as Demonstra•› es Financeiras encerradas 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, em comparação ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em milhares de reais. O Real é a moeda funcional da Empresa. 
As informa•› es apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para 
o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
3. Adoção de novos pronunciamentos contábeis.: O Comit•  de 
Pronunciamentos Contábeis, publicou o pronunciamento técnico CPC 06 
(R2), elaborado a partir da análise do IFRS 16, emitido pelo International 
Accounting Standards e Board (IASB), o qual estabelece os princípios para o 
reconhecimento, mensura•‹ o, apresenta•‹ o e divulga•‹ o de arrendamentos. 
A direção da companhia avaliou o respectivo pronunciamento e concluiu que 
não é aplicável uma vez que não existe operações de arrendamento.
4. Descrição das principais práticas contábeis: a. Apropriação de receitas 
e despesas: As receitas e despesas s‹ o reconhecidas pelo regime de 
compet• ncia. b. Investimentos: São avaliados com base no Pronunciamento 
Técnico CPC 18(R2) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
que trata de investimento em coligada, em controlada e em empreendimento 
controlado em conjunto. Estes investimentos s‹ o avaliados e mensurados 
pelo método da equivalência patrimonial, reconhecidos inicialmente pelo custo 
e o seu valor cont‡bil sendo aumentado ou diminu’do pelo reconhecimento 
da participa•‹ o do Fundo nos lucros ou preju’zos do exerc’cio, gerados pela 
investida após a aquisição e após a realização dos ajustes necessários 
para uniformizar as pr‡ticas cont‡beis da investida ˆ s pr‡ticas cont‡beis 
dos Investimentos em companhias. c. Provisão para perdas no valor 
recuperável de ativos: A Administra•‹ o revisa anualmente o valor cont‡bil 
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam 
indicar deteriora•‹ o ou perda de seu valor recuper‡vel. d. Tributação: As
receitas financeiras estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, 
pelas seguintes alíquotas básicas:
Nome do Tributo Sigla Alíquotas
Contribuição para o Programa de Integração Social PIS 0,65%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social COFINS 3,00%

O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados sobre 32% 
da receita bruta trimestral adicionada das demais receitas trimestrais, com 
base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% para o Imposto 
de Renda, e 9% para a Contribuição Social. As antecipações ou valores 
pass’veis de compensa•‹ o s‹ o demonstrados no ativo circulante ou n‹ o 
circulante, de acordo com a previs‹ o de sua realiza•‹ o. e. Apuração de 
resultado: A empresa manteve o reconhecimento do resultado de suas 
opera•› es, conforme regime de compet• ncia.

5. Dividendos a receber: São valores a receber, relativo à destinação do 
lucro do exerc’cio das investidas.

2019 2018
Dividendos a 
receber Servicer Holding Total Servicer Holding Total
Saldo inicial 6.768 94 6.862 3.536 34 3.570 
Dividendos a 
receber 29.354 88 29.442 25.433 60 25.493
Dividendos
recebidos (30.425) - (30.425) (22.201) - (22.201)
Saldo final 5.697 182 5.879 6.768 94 6.862 

6. Não circulantes - Investimentos: a. Oliveira Trust Servicer S/A: A
companhia possui 100% da Oliveira Trust Servicer S/A, que foi constituída 
em 15 de agosto de 1997 tendo por objeto: presta•‹ o de servi•o s de 
consultoria e assessoria na elabora•‹ o de estudos de viabilidade e no 
planejamento e estruturação de operações financeiras, bem como de 
consultoria na intermediação, na fiscalização e no controle de ativos; 
presta•‹ o de servi•o s de controle e expedi•‹ o de cobran•a  simples de ativos 
de terceiros; assessoria a credores e/ou devedores, em reestrutura•‹ o de 
dívidas; assessoria a empresas e instituições financeiras na emissão pública 
de valores mobili‡rios; e participa• ‹ o no capital de outras sociedades. b. 
Holding Trust S/A: A companhia possui 100% das a•› es ordin‡rias da 
Holding Trust S/A, que foi constituída em dezembro de 2016, com o objetivo 
de participar em outras companhias.  c. Atualização dos investimentos: Os
Investimentos são avaliados pelo método da equivalência patrimonial, dado 
o grau de participa•‹ o na administra•‹ o e gest‹ o das empresas citadas. 
As principais informa•› es sobre os investimentos em controlada podem ser 
resumidas como segue:

Investimentos 
em
controladas

Participa-
ção (%)

Patrimônio 
líquido

Lucro 
Líquido

Valor contábil 
dos investi-

mentos

Resul-
tado de 

participa-
ção

OT Servicer 100% 1.200 29.354 1.200 29.354 
Holding Trust 100% 12 88 12 88 

Total 2019 1.212 29.442 
Total 2018 1.212 25.271 

7. Dividendos a pagar: Registra o saldo da distribui•‹ o de lucros a pagar 
aos acionistas.

Dividendos a Pagar 2.019 2.018 
Saldo inicial 6.949 3.589 
Dividendos a pagar 29.369 25.461
Dividendos pagos (30.425) (22.101)
Saldo final 5.893 6.949 
8. Patrimônio líquido: a. Capital social: Ao final do exercício, o capital social 
integralizado da Companhia é composto de R$ 1.000 (Um milhão e cem mil 
reais), representado por 4.692.950 (quatro milhões, seiscentas e noventa e 
duas mil, novecentas e cinquenta) ações, sendo 2.346.500 (duas milhões, 
trezentas e quarenta e seis mil e quinhentas) ações ordinárias e 2.346.450 
(duas milhões, trezentas e quarenta e seis mil, quatrocentas e cinquenta) 
a•› es preferenciais.

José Alexandre Costas de Freitas - Diretor - CPF: 008.991.207-17
Alexandre Lodi de Oliveira - Diretor - CPF: 076.922.737-66

Jorge Cezar P. Derossi - Contador
CRC-RJ: 084173/O-1 - CPF: 011.966.457-79

Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Circulante 5.881 6.937
Disponibilidades   2 75
Outros Créditos 5.879 6.862 
 Dividendos a receber 5 5.879 6.862
 Não Circulante 1.212 1.212 
 Investimentos 6 1.212 1.212 
  Investimento em 
companhia fechada

1.212 1.212

Total do Ativo 7.093 8.149 
Passivo Circulante 5.893 6.949
 Outras obrigações 5.893 6.949
  Dividendos e bonificações 
a pagar

7 5.893 6.949

Patrimônio líquido 8 1.200 1.200
 Capital social 1.000 1.000
 Reserva legal 200 200
Total do Passivo e PL 7.093 8.149 

Nota 31/12/2019 31/12/2018
Receitas Operacionais 29.442  25.271 
Receita Financeira  -   - 
Receita de Equivalência Patrimonial 5 29.442  25.271 

Resultado bruto 29.442  25.271 
(-) Despesas Operacionais (73) (41)
Despesas administrativas (73) (41)

Lucro/prejuízo líquido do período 29.369  25.230 
Número de ações  4.692.950   4.692.950 
Lucro líquido por ações 6,26 5,38 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
   Lucro líquido 29.369 25.230
Lucro líquido das atividades operacionais 29.369 25.230 
Aumento/redução em contas do ativo
Equivalência patrimonial (29.442) (25.271)
Total do aumento /redução contas do ativo (29.442) (25.271)
Recursos líquidos provenientes das
 atividades operacionais    (73)    (41)
Aumento/redu•‹ o do investimento   - 1.119 
Dividendos recebidos 30.425 22.201
Caixa líquido das atividades de investimento 30.425 23.320 
Fluxo das atividades de financiamento
Aumento/redu•‹ o do capital social   -  (1.156)
Dividendos pagos (30.425) (22.101)
Caixa líquido das atividades de 
financiamento (30.425) (23.257)
Aumento/redução das disponibilidades    (73) 22 
Caixa e equivalentes de caixa - início 75 53
Caixa e equivalentes de caixa - final  2 75
Aumento de caixa e equivalente de caixa    (73) 22 

Capital 
Social

Reserva
Legal

Lucros/
prejuízos

Acumulados Total 
Em 31 de Dezembro de 2017  2.156 431    -   2.587 
 Redu•‹ o de Capital (1.156)   -      -   (1.156)
 Lucro/preju’zo do exerc’cio -   -   25.230 25.230
 Reserva de lucros - (231)  231 -
Dividendos distribu’dos -   -      (25.461) (25.461)
Em 31 de Dezembro 2018  1.000 200    -   1.200 
Mutações do período (1.156) (231)    -   (1.387)
Em 31 de Dezembro 2018  1.000 200    -   1.200 
 Redu•‹ o de Capital -   -   -
 Lucro/preju’zo do exerc’cio -   -   29.369 29.369
 Reserva de lucros -   -      -   -
Dividendos distribu’dos -   -      (29.369) (29.369)
Em 31 de Dezembro 2019  1.000 200    -   1.200 
Mutações do período -     -      -   -   
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RELATÓRIO DA DIRETORIARELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 
31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por lote de mil ações)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 CONTEXTO OPERACIONAL - A Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 
(“Sociedade”) está domiciliada no Brasil com sede na Rua Francisco Eugê-
nio, 329, São Cristóvão, Cidade do Rio de Janeiro – RJ. A Sociedade atua 
na distribuição de derivados de petróleo e produtos correlatos, e através de 
suas controladas e coligadas, atua na prestação de serviços de transporte 
e lojas de conveniência (“Ipiranga”). Por meio de controladas atua também 
no segmento de distribuição de gás liquefeito de petróleo - GLP (“Ultra-
gaz”) e no comércio de medicamentos, produtos de higiene, beleza e cos-
méticos (“Extrafarma”).
2 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações 
financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação so-
cietária brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpreta-
ções emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são apre-
sentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As prin-
cipais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações finan-
ceiras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente 
a todos os exercícios apresentados, exceto pela adoção do CPC 06 (R2) em 
1 de janeiro de 2019: a) O resultado é apurado pelo princípio da competência 
de exercícios. b) Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor 
realizável líquido, dos dois o menor. c) Os ativos de contratos referem-se aos 
desembolsos de direitos de exclusividade com clientes registrados no mo-
mento de sua ocorrência e reconhecidos como redutor da receita de vendas 
no resultado conforme as condições estabelecidas no contrato (prazo médio 
ponderado de amortização de cinco anos) e são revistos à medida que ocor-
rem mudanças nos termos dos contratos. d) Os investimentos em controla-
das, empreendimentos controlados em conjunto e coligadas estão demons-
trados pelo método de equivalência patrimonial e os demais ao custo de 
aquisição, deduzido de provisão para perdas. e) O ativo de direito de uso e o 
respectivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presente das parce-
las futuras, acrescidos dos custos diretos associados ao contrato de arren-
damento. A amortização do ativo de direito de uso é reconhecida no resulta-
do ao longo da vigência estimada do contrato. O passivo é acrescido de juros 
e líquido dos pagamentos. Os juros são reconhecidos no resultado pelo mé-
todo da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do passivo com base no ín-
dice de reajuste contratual é reconhecida no balanço patrimonial, não tendo 
efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contrato, o ativo e respec-
tivo passivo são baixados para o resultado. f) O imobilizado é registrado ao 
custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos 
sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, 
quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recuperável. 
As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em considera-
ção a vida útil dos bens e são revisados anualmente. g) O intangível com-
preende os ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável são amortiza-
dos conforme as condições estabelecidas nos contratos ou pelo método 
linear, levando em consideração sua vida útil e são revisados anualmente. h) 
Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e 
exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos e varia-
ções monetárias e cambiais incorridos. A autorização para a emissão destas 
demonstrações financeiras foi dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade 
em 18 de março de 2020.
3 ADOÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS PELO CPC - As se-
guintes normas, emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 
1 de janeiro de 2019: (i) CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercan-
til. Com a adoção do CPC 06 (R2), os contratos de arrendamentos identifica-
dos e vigentes na data de transição e com prazos superiores a 12 meses, 
foram contabilizados: reconhecimento de ativos de direito de uso e de passi-
vos de arrendamentos a pagar no balanço patrimonial, inicialmente mensu-
rados pelo valor presente dos pagamentos futuros dos arrendamentos; e 
reconhecimento de despesas de amortização de ativos de direito de uso e 
despesas de juros no resultado financeiro sobre os passivos de arrendamen-
tos na demonstração de resultado. A Sociedade selecionou como método de 
transição a abordagem retrospectiva modificada, com o efeito cumulativo da 
aplicação inicial desse novo pronunciamento registrado como ajuste ao sal-
do de abertura do patrimônio líquido e sem a reapresentação de períodos 
comparativos. O quadro a seguir sumariza os efeitos da adoção inicial do 
CPC 06 (R2):

Ativo circulante
Despesa antecipada (82.139)
Ativo não circulante
Despesa antecipada (288.630)
Ativos de direito de uso 1.037.611
Total do ativo 666.842
Passivo circulante
Arrendamentos a pagar 6.766
Passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 660.076
Total do passivo 666.842
Para fins de mensuração, a Sociedade utilizou uma taxa de desconto nominal 
e estimou os fluxos de pagamentos pela parcela bruta de impostos. (ii) ICPC 
22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. O ICPC 22 esclarece 
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há incer-
tezas no tratamento de tributos sobre o lucro, ou seja, há dúvidas sobre acei-
tação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando os requisitos 
do CPC 32. Na avaliação da administração da Sociedade, não foram identifi-
cados impactos significativos em decorrência da adoção do ICPC22, uma vez 
que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tri-
butos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais 
Administrativos e Judiciais.
4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - O capital social em 2019 e 
2018 é composto por 224.467.228.244 ações escriturais e nominativas sem 
valor nominal, sendo 86.286.548.365 ações ordinárias e 138.180.679.879 
ações preferenciais. Em 30 de abril de 2019, houve aumento de capital em 
dinheiro no montante de R$ 1.450.000 e através de reservas de lucros no 
montante de R$ 523.431, sem alteração na quantidade de ações. b. Instru-
mentos patrimonial outorgado - A Sociedade possui novo plano de incenti-
vo baseado em ações, que estabelece os termos e condições gerais para a 
concessão de ações ordinárias de emissão da controladora Ultrapar manti-
das em tesouraria. c. Reserva de reavaliação - A reserva de reavaliação 
reflete a reavaliação de ativos de controladas e é realizada com base nas 
depreciações, baixas ou alienações dos respectivos bens reavaliados das 
controladas, considerando-se, ainda, os efeitos tributários constituídos por 
essas controladas. d. Reservas de lucros - Capital de giro, conservação e 
melhoramento das instalações - O Estatuto Social da Sociedade determina 
que o saldo remanescente na conta de lucros acumulados, após as distribui-
ções do resultado conforme Lei das Sociedades por Ações, deverá ser desti-
nado à reserva para capital de giro, conservação e melhoramento das insta-
lações, até o limite do capital social. Os eventuais excessos serão incorporados 
ao capital social por ocasião da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as 
demonstrações financeiras do exercício. d.1 Reserva legal - Conforme a Lei 
das Sociedades por Ações, a Sociedade destina 5% do seu lucro líquido 
anual para reserva legal, até esta atingir 20% do valor do capital social. Essa 
reserva pode ser usada para aumento de capital ou para absorção de prejuí-
zos, porém não pode ser usada para distribuição de dividendos. d.2 Reserva 
de retenção de lucros - É destinada à aplicação em investimentos previstos 
em orçamento de capital, principalmente em expansão, produtividade e 
qualidade, aquisições e novos investimentos, em conformidade com o artigo 
196 da Lei das Sociedades por Ações e inclui tanto a parcela do lucro líquido 
do exercício como a realização da reserva de reavaliação. e. Ajustes de ava-
liação patrimonial - (i) Os ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios 
pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por atuário independente, 
são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patri-
monial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido não serão re-
classificados subsequentemente para o resultado. (ii) Os ganhos e perdas 
com os instrumentos de proteção de taxa de câmbio referentes a compromis-
sos firmes e transações futuras altamente prováveis designados como hedge
de fluxo de caixa, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de 
avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido 
são reclassificados como custo inicial do ativo não financeiro. (iii) As diferen-
ças entre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor justo 
através de outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acres-
cido dos rendimentos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas 
no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e 
perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado 
caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. (iv) A Sociedade reconhece 
nesta rubrica o efeito das mudanças na participação de não controladores em 
controladas que não resultam na perda de controle. Esse valor corresponden-
te a diferença entre o montante pelo qual a participação dos não controlado-

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
C.N.P.J.  nº 33.337.122/0001-27

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 621.676 1.612.309
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 1.326.129 1.209.471
Contas a receber de clientes 2.079.295 2.398.732
Financiamentos a clientes 427.511 362.094
Estoques 1.828.708 1.384.752
Tributos a recuperar 676.197 370.287
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 90.804 70.413
Dividendos a receber 1.601 867
Demais contas a receber 4.303 19.462
Despesas antecipadas 47.696 121.938
Ativos de contratos com clientes - direitos de 
  exclusividade 462.840 481.391
Total do ativo circulante 7.566.760 8.031.716

Não circulante
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 189.479 88.232
Contas a receber de clientes 11.082 7.117
Financiamentos a clientes 359.193 340.178
Sociedades relacionadas 32.040 26.650
Imposto de renda e contribuição social diferidos 128.231 154.013
Depósitos judiciais 136.516 126.241
Tributos a recuperar 216.159 161.986
Demais contas a receber 1.117 993
Despesas antecipadas 45.903 379.739
Ativos de contratos com clientes - direitos de 
  exclusividade 996.464 1.030.569
Total do ativo realizável a longo prazo 2.116.184 2.315.718

Investimentos
Controladas 4.398.105 4.534.099
Empreendimentos controlados em conjunto 126.942 74.390
Coligadas 32.274 31.304

4.557.321 4.639.793
Ativos de direito de uso 1.007.405 -
Imobilizado 2.412.405 2.381.523
Intangível 392.815 365.968
Total do ativo não circulante 10.486.130 9.703.002
Total do ativo 18.052.890 17.734.718

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 257.293 1.681.384
Debêntures 231.077 242.493
Fornecedores 1.226.734 1.497.079
Fornecedores - convênio 424.422 73.169
Salários e encargos sociais 89.379 89.768
Obrigações tributárias 93.918 101.141
Dividendos propostos a pagar - 128.199
Imposto de renda e contribuição social a pagar 116.956 -
Benefícios pós-emprego 15.681 23.618
Provisão para retirada de tanques 3.847 4.382
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 14.542 47.765
Arrendamento a pagar 94.367 -
Demais contas a pagar 98.282 66.001
Receita diferida 25.096 18.466
Total do passivo circulante 2.691.594 3.973.465

Não circulante
Financiamentos 2.130.841 2.607.284
Debêntures 5.305.339 5.429.086
Sociedades relacionadas 816 816
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 139.575 101.706
Benefícios pós-emprego 108.805 97.161
Provisão para retirada de tanques 47.395 50.285
Arrendamento a pagar 534.957 -
Demais contas a pagar 72.821 59.103
Total do passivo não circulante 8.340.549 8.345.441

Patrimônio líquido
Capital social 4.050.000 2.076.569
Instrumento patrimonial outorgado 10.627 3.957
Reserva de reavaliação 7.113 7.189
Reservas de lucros 2.663.975 3.148.895
Ajustes de avaliação patrimonial 159.783 179.202
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos 
  obrigatórios 129.249 -
Total do patrimônio líquido 7.020.747 5.415.812
Total do passivo e do patrimônio líquido 18.052.890 17.734.718

31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 365.680 512.981
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos 
  financeiros de controladas, líquido de imposto 
    de renda e contribuição social 399 (1.193)

Itens que não serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego de 
  controladas, líquido de imposto de renda e 
    contribuição social (19.818) (2.280)

Resultado abrangente do exercício 346.261 509.508
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros

Capital
social

Instrumento
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outorgado

Reserva de 
reavaliação

de controladas Legal
Retenção
de lucros

Ajuste de 
avaliação

patrimonial
Lucros

acumulados
Dividendos
adicionais

Patrimônio
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.076.569 517 7.294 375.844 2.406.172 182.675 - 353.824 5.402.895
Lucro líquido do exercício - - - - - - 512.981 - 512.981
Outros resultados abrangentes
Perdas atuariais de benefícios 
  pós-emprego, líquido de imposto de renda 
    e contribuição social - - - - - (2.280) - - (2.280)
Ajustes de avaliação de instrumentos 
  financeiros, líquido de imposto de renda e 
    contribuição social - - - - - (1.193) - - (1.193)
Resultado abrangente do exercício - - - - - (3.473) 512.981 - 509.508
Instrumento patrimonial outorgado de 
  controladas - 3.275 - - - - - - 3.275
Instrumento patrimonial outorgado próprio - 165 - - - - - - 165
Realização da reserva de reavaliação - - (105) - - - 105 - -
Imposto de renda e contribuição social 
  sobre a realização da reserva de 
    reavaliação de controladas - - - - - - (8) - (8)
Transferência para retenção de lucros - - - - 97 - (97) - -
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária 
  dos dividendos adicionais - - - - - - - (353.824) (353.824)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 25.649 - - (25.649) - -
Dividendos propostos a pagar 
  (R$ 0,1167 por lote de mil ações) - - - - - - (26.199) - (26.199)
Juros sobre capital próprio propostos 
  (R$ 0,5346 por lote de mil ações - bruto) - - - - - - (120.000) - (120.000)
Retenção de resultados - - - - 341.133 - (341.133) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.076.569 3.957 7.189 401.493 2.747.402 179.202 - - 5.415.812
Lucro líquido do exercício - - - - - - 365.680 - 365.680
Outros resultados abrangentes
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social     - - - - - (19.818) - - (19.818)
Ajustes de avaliação de instrumentos 
  financeiros, líquido de imposto de renda e 
    contribuição social - - - - - 399 - - 399
Resultado abrangente do exercício - - - - - (19.419) 365.680 - 346.261
Aumento de capital com reservas 523.431 - - - (523.431) - - - -
Aumento de capital em dinheiro 1.450.000 - - - - - - - 1.450.000
Instrumento patrimonial outorgado de 
  controladas - 5.394 - - - - - - 5.394
Instrumento patrimonial outorgado próprio - 1.276 - - - - - - 1.276
Realização da reserva de reavaliação - - (76) - - - 76 - -
Imposto de renda e contribuição social 
  sobre a realização da reserva de 
    reavaliação de controladas - - - - - - 4 - 4
Transferência para retenção de lucros - - - - 80 - (80) - -
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 18.284 - - (18.284) - -
Dividendos intermediários (R$ 0,8821 por 
  lote de mil ações) - - - - - - (198.000) - (198.000)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,5758 
  por lote de mil ações) - - - - - - (129.249) 129.249 -
Retenção de resultados - - - - 20.147 - (20.147) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 4.050.000 10.627 7.113 419.777 2.244.198 159.783 - 129.249 7.020.747
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 365.680 512.981
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao 
  caixa gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial em sociedades 
  controladas, controladas em conjunto e coligadas 248.293 75.543
Amortização de ativos de contratos com clientes 
  - direitos de exclusividade 351.990 366.463
Amortização de ativos de direito de uso 156.880 -
Depreciações e amortizações 248.246 236.113
Juros, variações monetárias e cambiais 737.835 725.473
Imposto de renda e contribuição social diferidos 31.406 59.829
Resultado na venda de bens 403 (1.638)
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa 23.163 65.210
Provisão para perda em estoques (127) 1.294
Provisão para benefício pós-emprego 3.395 12.555
Instrumento patrimonial outorgado 1.276 165
Demais provisões e ajustes 659 2.406

2.169.099 2.056.394
(Aumento) redução no ativo circulante
Contas a receber e financiamentos a clientes 258.164 (203.598)
Estoques (442.294) 405.002
Impostos a recuperar (326.301) 3.940
Dividendos recebidos de controladas e 
  empreendimentos controlados em conjunto 161.942 37.737
Demais contas a receber 15.159 (5.437)
Despesas antecipadas (15.945) (20.765)
Aumento (redução) no passivo circulante
Fornecedores 80.908 227.347
Salários e encargos sociais (389) (5.063)
Obrigações tributárias (7.223) 3.711
Imposto de renda e contribuição social 130.943 (14.541)
Benefícios pós-emprego (7.937) 3.992
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (33.223) 7.890
Demais contas a pagar 26.823 6.733
Receita diferida 6.630 9.332
(Aumento) redução no ativo não circulante
Contas a receber e financiamentos a clientes (22.980) (55.416)
Depósitos judiciais (10.275) (5.204)
Demais contas a receber (125) 24
Impostos a recuperar (54.173) (63.208)
Despesas antecipadas (421) (67.535)
Aumento (redução) no passivo não circulante
Benefícios pós-emprego (8.277) (11.092)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 37.869 1.938
Demais contas a pagar 13.719 11.386
Pagamentos de ativos de contratos com clientes 
  - direitos de exclusividade (326.641) (388.127)
Imposto de renda e contribuição social pagos (13.987) (50.347)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
  operacionais 1.631.065 1.885.093
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (217.905) (725.198)
Aporte de capital em controladas (252.973) (746.970)
Aporte de capital em coligadas - (5.000)
Aporte de capital em empreendimentos controlados 
  em conjunto (79.124) (31.908)
Redução de capital em coligadas - 1.250
Aquisição de imobilizado (241.745) (300.054)
Aquisição do intangível (62.727) (64.580)
Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso (22.452) -
Receita com a venda de bens 11.227 13.876
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (865.699) (1.858.584)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos e debêntures
Captação - 2.045.806
Amortização (1.582.591) (1.976.947)
Juros pagos (1.148.832) (491.593)

Contraprestação de arrendamento (142.987) -
Dividendos pagos (326.199) (388.894)
Aumento de capital 1.450.000 -
Sociedades relacionadas (5.390) (4.266)
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamentos (1.755.999) (815.894)
Redução em caixa e equivalentes de caixa (990.633) (789.385)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
  exercício 1.612.309 2.401.694
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 621.676 1.612.309
Transações sem efeito caixa:
Adições em ativos de direito de uso e arrendamentos 
  a pagar 28.910 -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 % 31/12/2018 %
Receitas
Receita bruta de vendas e serviços, 
  exceto aluguéis e royalties 77.225.873 77.285.472
Abatimentos, descontos e devoluções (1.296.345) (1.091.618)
Perdas estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa - constituição (23.163) (65.210)
Amortização de ativos de contratos 
  com clientes - direitos de exclusividade (351.990) (366.463)
Resultado na venda de bens e outros 
  resultados operacionais, líquidos 102.610 51.055

75.656.985 75.813.236
Insumos adquiridos de terceiros
Matérias-primas consumidas (68.278) (65.388)
Custos das mercadorias, 
  produtos e serviços vendidos (71.817.014) (72.202.272)
Materiais, energia, serviços de 
  terceiros e outros (915.569) (914.758)

(72.800.861) (73.182.418)
Valor adicionado bruto 2.856.124 2.630.818
Retenções
Depreciações e amortizações (405.126) (236.113)
Valor adicionado líquido 
  produzido pela Sociedade 2.450.998 2.394.705
Valor adicionado recebido em 
  transferência
Equivalência patrimonial (248.293) (75.543)
Receitas financeiras 240.693 226.153

(7.600) 150.610
Valor adicionado total a distribuir 2.443.398 2.545.315
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 406.450 17 419.510 17
Impostos, taxas e contribuições 1.219.548 50 923.282 36
Despesas financeiras e aluguéis 451.720 18 689.542 27
Dividendos e juros sobre o capital 
  próprio 198.000 8 146.199 6
Lucros retidos 167.680 7 366.782 14
Valor adicionado distribuído 2.443.398 100 2.545.315 100

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
(Continua)

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida de vendas e serviços 73.679.913 74.312.071
Custos dos produtos vendidos e dos serviços 
  prestados (70.768.264) (71.347.122)

Lucro bruto 2.911.649 2.964.949
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (1.021.897) (1.050.424)
Perdas estimadas de créditos de liquidação 
  duvidosa  (23.163) (65.210)
Gerais e administrativas (663.775) (622.909)
Resultado na venda de bens (403) 1.638
Outros resultados operacionais, líquidos 103.012 49.417

Lucro operacional 1.305.423 1.277.461
Equivalência patrimonial (248.293) (75.543)

Lucro antes do resultado financeiro, do 
  imposto de renda e da contribuição social 1.057.130 1.201.918
Receitas financeiras 240.693 226.153
Despesas financeiras (614.611) (671.743)
Resultado financeiro líquido (373.918) (445.590)

Lucro antes do imposto de renda e da 
  contribuição social 683.212 756.328
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (286.126) (183.518)
Diferido (31.406) (59.829)

 (317.532)  (243.347)
Lucro líquido do exercício 365.680 512.981
Lucro líquido por lote de mil ações do 
  capital social (média ponderada anual) - R$ 1,63 2,29

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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SuperVia Concessionária de
Transporte Ferroviário S.A. e sua controlada

CNPJ/MF Nº 02.735.385/0001-60

Informações gerais: A SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário 
S.A. (“Companhia” “Concessionária” ou “SuperVia”) constituída em 2 de 
setembro de 1998, detentora de direitos e obrigações decorrentes da 
concessão para a prestação de serviços de transporte ferroviário de 
passageiros na região metropolitana do Rio de Janeiro e para execução dos 
investimentos contemplados no Contrato de Concessão e aditamentos 
posteriores (“Contrato”), no que lhe foi outorgado, em caráter exclusivo, pelo 
prazo inicial de 25 anos, renovável por igual período. As operações da 
Companhia foram iniciadas em 1º de novembro de 1998 e abrangem cinco 
grandes linhas ferroviárias metropolitanas e 270 quilômetros de vias 
permanentes. A sede social da Companhia está localizada na Rua da América, 
210 - Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ. Resultado e capital circulante 
líquido: A Companhia e o Grupo encerram o exercício de 31 de dezembro de 
2019, com prejuízo de R$ 16.828 e com passivo circulante superior ao ativo 
circulante em R$ 2.914 (2018 – R$ 298.234) no Consolidado. A Administração 
da Companhia tem a expectativa de que o caixa gerado pelas operações do 
próximo exercício seja suficiente para cobrir este capital circulante líquido 
negativo. Alteração do controle da Companhia: A controladora direta da 
Companhia é a Rio Trens Participações (“RTP” ou Controladora). Durante o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, ocorreu a alienação do controle 
indireto da Companhia, anteriormente detido pela Odebrecht Mobilidade S.A. 
(“OM”) para a Gumi Brasil Participações S.A (“GUMI”), empresa do Grupo 
Gumi (Guarana Urban Mobility Incorporated), controlada indireta da Mitsui & 
co. Em 28 de maio de 2019, a GUMI, realizou aporte de capital na RTP no valor 
de R$ 759.793, sendo R$ 550.000 em moeda corrente e R$ 209.793 através 
de ativos a receber da Companhia convertidos em ações na RTP, adquirindo 
participação de 77,3% e o controle da RTP. Na mesma data, a OTP SPV 
Participações S.A (“OTP SPV”), empresa do Grupo Odebrecht, realizou aporte 
de capital na RTP no valor de R$ 77.930 através de ativos a receber da 
Companhia convertidos em ações na RTP, adquirindo participação de 7,7% do 
seu capital social. Ainda 28 de maio de 2019, a RTP, realizou aporte de capital 
na Companhia no valor de R$ 826.787, sendo R$ 550.000 em espécie e R$ 
276.787 através de ativos a receber da Companhia que foram convertidos em 
ações (Nota 15 e Nota 21 (iii) e (iv)). Em 15 de outubro de 2019, a Rio Trens 
Corportation (“RTC), antes controladora indireta da Companhia, cedeu suas 
ações para a GUMI na proporção da sua participação em 11,4%, elevando a 
sua participação para 88,7% do capital social da RTP. Em 16 de outubro de 
2019, a RTC, cedeu suas ações para a OTP SPV na proporção de 3,6%, 
elevando a participação para 11,3% do capital social da RTP. Desta forma, a 
GUMI passou a deter diretamente 88,7% de participação no capital social da 
RTP e seu controle. Das atividades e do Contrato de Concessão: As
atividades da Companhia, tanto em termos de qualidade do serviço, como de 
fixação tarifária, estão sujeitas ao controle da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e 
de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (AGETRANSP), com exceção das 
eventuais iniciativas comerciais que forem realizadas nos imóveis abrangidos 
pela concessão. Em 28 de junho de 2007, foi assinado o aditamento nº VI ao 
Contrato de Concessão, estabelecendo mudanças nas obrigações de natureza 
civil e trabalhista. Estas mudanças referem-se principalmente à obrigação do 
Estado do Rio de Janeiro no ressarcimento de valores liquidados pela 
Companhia relativos aos processos que envolvam sucessão. Em 29 de 
novembro de 2010, foi assinado o Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessão para a exploração dos serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros, que prorrogou o prazo de Concessão, até o dia 31 de outubro 
de 2048. Preço da Concessão – O preço total da outorga da Concessão 
objeto do aditivo, entendido como o valor devido em decorrência de sua 
prorrogação pelo prazo de 25 anos é de R$ 1.240.990 (um bilhão duzentos e 
quarenta milhões e novecentos e noventa mil reais), cuja composição está 
apresentada nos Anexos I e II do aditivo nº VIII do Contrato de Concessão, que 
sucintamente cita: • O preço da outorga é pago pela Concessionária por meio 
de dação em pagamento através da realização de investimentos, tais como 
aquisição de trens, revitalização de via permanente, aquisição de novo sistema 
de sinalização, etc. Estes investimentos gerarão novas receitas para a 
Companhia. Sendo certo que estes investimentos, além de atender ao 
interesse público primário, desonera o Estado da obrigação de realizar tais 
investimentos no sistema. • Os investimentos pagos ao Estado são realizados 
sem majoração da tarifa em vigor e tampouco considerados para efeito de 
revisão tarifária. Bens reversíveis – São considerados bens reversíveis, para 
os fins do aditivo e do Contrato, todos os bens destinados e vinculados à 
prestação dos serviços objeto da concessão, independentemente de serem 
propriedade da Flumitrens, Central, Estado ou da Concessionária, a qualquer 
tempo. Sucessão – O Estado, em cumprimento à cláusula 24 do Contrato de 
Concessão, consolidada na cláusula 22 do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato 
de Concessão, reconhece que os fatos havidos em data anterior à tomada de 
posse não serão de responsabilidade da Concessionária. Demais aditivos ao 
Contrato de Concessão: Em 25 de agosto de 2014, foi assinado o Nono 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos serviços 
públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto a permuta 
de investimentos previstos no Oitavo termo Aditivo, no valor de R$ 250.000 
(duzentos e cinquenta milhões de reais), onde a Companhia deixa de adquirir 
10 novos trens e reformar 41 trens antigos e se compromete a reformar seis 
estações ferroviárias estratégicas para a realização dos Jogos Olímpicos, 
promovido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) que foi realizado na 
Cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016, em troca do compromisso do Estado 
do Rio de Janeiro em adquirir 22 novos trens. As estações ferroviárias foram 
as de São Cristóvão, Deodoro, Magalhães Bastos, Vila Militar, Ricardo de 
Albuquerque e Engenho de Dentro. Em 2015, o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao 

Contrato de Concessão, exerceu o direito estabelecido em contrato com o 
consórcio chinês liderado pela China National Machinery Import & Export Corp 
para a compra de mais 10 (dez) trens, que foram entregues pelo Estado em 
2016. Também em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo 
aditivo ao Contrato de Concessão o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
licitou a compra de 12 (doze) trens. O vencedor foi a Alstom Brasil Energia e 
Transportes S.A, o Estado do Rio de Janeiro entregou todos os trens à 
Concessionária no ano de 2018. Em 21 de dezembro de 2017, foi assinado o 
Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos 
serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto 
permitir a realização de investimentos feitos pela Companhia ou sua controlada 
ou terceiro contratado por esta na exploração continua de fontes de receitas 
alternativas, acessórias ou de projetos associados, inclusive decorrente de 
exploração de centro de compras, serviço de lazer na configuração 
administrativa autônoma de shopping center ou empreendimento imobiliário 
nos bens reversíveis de demais áreas integrantes da Concessão. Este aditivo 
dá segurança jurídica a investimentos realizados por terceiros, que poderão 
explorar as receitas acessórias até o prazo final da Concessão. Reajuste de 
tarifas – As tarifas são reajustadas anualmente, com base na variação do 
IGP-M publicado pela FGV ocorrida no período de 12 meses imediatamente 
anteriores, calculado no mês de novembro de cada ano. A tarifa será objeto de 
revisão ordinária que independentemente do reajuste tarifário previsto no item 
anterior e ocorrerá a cada 5 anos ou extraordinária. A revisão extraordinária 
dar-se-á a qualquer momento na ocorrência de circunstâncias que altere o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em 02 de fevereiro de 2019, 
através da deliberação AGETRANSP nº 1056, considerando o cálculo baseado 
na variação do IGP-M apurada no período anterior, conforme estabelecido no 
mecanismo de reajuste anual ordinário, a tarifa foi ajustada para de R$ 4,60. 
Em 02 de fevereiro de 2020, através da deliberação AGETRANSP nº 1120 será 
reajustada a tarifa para R$ 4,70, decorrente do reajuste anual ordinário, 
calculado com base na variação do IGP-M do período anterior. Desequilíbrio
extraordinário do Contrato de Concessão: Em 2014, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL autorizou aumentos extraordinários na tarifa de 
energia elétrica bem como a instituição das chamadas “Bandeiras Tarifárias”. 
Tal aumento extraordinário na tarifa de energia desencadeou o desequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão por ser a energia elétrica um 
dos principais insumos na operação do sistema de transporte ferroviário. Em 
28 de novembro de 2014, conforme disposto na cláusula sétima, B, parágrafo 
13, do Contrato de Concessão, a Companhia ingressou junto à AGETRANSP 
com pedido de revisão extraordinária do Contrato de Concessão. Em junho de 
2015, através da Deliberação 678/2015 a AGETRANSP reconheceu o direito 
da Companhia e recomendou que o Poder Concedente adotasse medidas 
compensatórias para reequilibrar a Companhia. Em 28 de dezembro de 2015, 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro – (“ERJ”), editou o Decreto lei nº
7.173/2015 que “Dispõe sobre o resgate, pelo Estado do Rio de Janeiro, de
obrigações da Supervia – Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.
oriundas do fornecimento de energia elétrica e autoriza sua compensação com 
créditos tributários já constituídos ou que venham a ser constituídos contra a
Light S.E.S.A.”. Dessa forma, o montante da dívida da Companhia, até o mês
de novembro de 2015, no valor de R$ 39 milhões decorrente das faturas de
energia elétrica pagas parcialmente, foi liquidado pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro perante o concessionário de energia. Em 17 de novembro de
2016, a Companhia decidiu por ingressar com ação na 16ª Vara de Fazenda
Pública, através do processo 0394553-02.2016.8.19.0001, com o objetivo de
demandar o ERJ quanto à solução para o reequilíbrio extraordinário do
Contrato de Concessão, processo no qual a Light foi incluída no polo passivo
da ação, uma vez que a partir de janeiro de 2017 a Companhia passou a
realizar o pagamento parcial das faturas de energia elétrica, com base nos
critérios estabelecidos pela nota técnica nº 18, de 21 de dezembro de 2015,
emitida pela AGETRANSP a fim de determinar a parcela devida pela
Companhia e a parcela de responsabilidade do ERJ. Em 19 de dezembro de
2016, a Light ingressou com pedido de falência contra a SuperVia através do
processo 0434451-22.2016.8.19.0001, alegando a insolvência da Companhia

pelo não pagamento de parte das faturas de energia elétrica relativas ao 
segundo semestre de 2016, as quais já eram objeto de discussão no processo 
0394553-02.2016.8.19.0001 que tramita na 16ª Vara de Fazenda acima 
descrito. Em 03 de maio de 2017, a 16ª Vara de Fazenda Pública reconheceu 
que há um desequilíbrio econômico financeiro no contrato de concessão, 
contudo, negou liminar com antecipação de tutela para que o ERJ assumisse 
o valor a pagar para a concessionária de energia elétrica, pois o ERJ 
encontrava-se em crise financeira e não vem conseguindo honrar em dia seus 
compromissos com o funcionalismo público. Na visão do judiciário, faz 
necessário analisar a fundo tal questão, sendo prudente o diálogo entre todos 
os envolvidos. Em 29 de setembro de 2017, a 16ª Vara de Fazenda Pública 
intimou a AGETRANSP pelo Ofício 131/2017/OF a se pronunciar no sentido de 
que fosse informado se as revisões extraordinária e ordinária do contrato de 
concessão celebrado entre a SUPERVIA e o ERJ, foram efetivas no sentido de 
estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do mesmo. Em 30 de outubro de 
2017, a AGETRANSP emitiu o OF. AGETRANSP/PGA nº 038/17, onde 
informou que o equilíbrio do contrato foi efetivado até novembro de 2015. A 
Administração da Companhia entende que esse ofício reforça o entendimento 
que o ERJ é o devedor da diferença da fatura emitida pelo concessionário de 
energia elétrica, cujo montante em desequilíbrio até a data base 31 de 
dezembro de 2019 é de 193.913 (R$ 172.924 em 2018) (Nota 7) reconhecidos 
nas demonstrações contábeis na rubrica “Contas a receber” no Ativo não 
circulante. Em 30 de julho de 2018, a SuperVia celebrou acordo Termo de 
Quitação e Outras Avenças com a Light Serviços de Energia S.A., homologado 
judicialmente (Nota 13(c)) para encerramento da ação de falência (0434451-
22.2016.8.19.0001) e ações de cobrança ajuizadas pela Light. A celebração do 
referido acordo: (1) permitiu a migração da Companhia para o Ambiente de 
Contratação Livre (ACL), solucionando de forma definitiva a situação de
desequilíbrio no Contrato de Concessão no que tange aos aumentos 
extraordinários na tarifa de energia elétrica, e (2) fez com que a Light desistisse 
do recurso interposto no requerimento de falência e de todas as ações de
cobrança ajuizadas contra a SuperVia. O acordo celebrado entre a Light e a 
SuperVia, acima descrito, não renuncia, sob qualquer aspecto, ao direito 
pleiteado pela SuperVia na ação que tramita na 16ª Vara de Fazenda, referente 
ao desequilíbrio econômico financeiro do Contrato de Concessão por valores
que cabem ser liquidados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tal 
acordo foi aditado em 24 de junho de 2019 a fim de repactuar a forma de
parcelamento da parte desequilibrada das faturas de energia. Em 01 de agosto 
de 2018, após a celebração do Termo de Quitação e Outras Avenças celebrado 
com a Light, as partes manifestaram-se, conjuntamente, pela desistência da
ação apenas quanto à Light, com sua consequente exclusão do polo passivo 
do processo nº 0394553-02.2016.8.19.0001, e o prosseguimento do processo 
em relação ao Estado. Em 27 de setembro de 2019, a Supervia apresentou 
petição, informando que pretende produzir prova pericial econômico financeira 
e prova documental superveniente. Em 18 de outubro de 2019, foi proferida 
decisão que: (i) homologou o pedido de desistência formulado pela Supervia, 
julgando o processo extinto sem resolução do mérito em relação à Light; (ii) 
entendeu que o julgamento do feito dispensa a produção de outras provas; e 
(iii) determinou a remessa dos autos ao MP para parecer de mérito. A emissão 
dessas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da SuperVia foi 
autorizada pela Administração em 03 de fevereiro de 2020.

DIRETORIA: Antonio Carlos Sanches – Diretor Presidente
Alexandre Jacob Alves – Diretor de Operação e Manutenção

Gustavo Bacellar de Faria – Diretor Comercial
Wagner Pinto Medeiros – Contador – CRC-RJ 086560/O-4

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 
31 de dezembro de 2018 (em milhares de reais, exceto quando indicado de 
outra forma)

Ativo Controladora Consolidado
Circulante 2019 2018 2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa .. 1.083 126 1.176 283
Contas a receber ...................... 114.215 103.692 116.895 107.548
Estoques ................................... 9.687 10.785 9.687 10.785
Sociedades ligadas ................... 121.586 141.794 90.600 110.459
Outros ativos ............................. 14.189 11.834 14.597 12.242

260.760 268.231 232.955 241.317
Ativos não circulantes mantidos 
para venda ................................ 3.799 3.799 3.799 28.930

264.559 272.030 236.754 270.247
Não circulante

Contas a receber ...................... 266.880 236.001 266.880 236.001
Tributos diferidos ...................... 75.017 70.593 75.017 70.593
Depósitos compulsórios e 
judiciais ..................................... 18.879 17.592 18.935 17.637

360.776 324.186 360.832 324.231
Intangível .................................. 1.662.656 1.621.506 1.688.017 1.621.851

2.023.432 1.945.692 2.048.849 1.946.082

Total do ativo ............................. 2.287.991 2.217.722 2.285.603 2.216.329

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante 2019 2018 2019 2018

Fornecedores ............................ 65.547 87.155 65.582 87.216
Empréstimos e financiamentos . 68.549 115.679 68.549 115.679
Salários e encargos sociais ...... 26.331 24.909 26.331 24.909
Parcelamentos .......................... 34.183 60.500 34.183 60.500
Concessão a pagar ................... 4.810 4.810 4.810 4.810
Sociedades ligadas ................... 3.207 224.110 3.207 224.110
Outros passivos ........................ 33.207 22.304 33.207 22.327

235.834 539.467 235.869 539.551
Não circulante

Fornecedores ............................ - - - -
Empréstimos e financiamentos . 763.088 1.194.708 763.088 1.194.708
Parcelamentos .......................... 131.629 115.774 131.629 115.774
Concessão a pagar ................... 13.756 16.075 13.756 16.075
Provisão para contingências ..... 68.059 21.210 68.059 21.210
Sociedades ligadas ................... - 63.467 - 63.467
Passivo a descoberto em Con-
trolada ....................................... 2.423 1.477 - -
Outros passivos ........................ 34.912 37.213 34.912 37.213

1.013.867 1.449.924 1.011.444 1.448.447
Patrimônio líquido

Capital social integralizado .............. 1.186.087 359.300 1.186.087 359.300
Reserva de capital .................... 11 11 11 11
Prejuízos acumulados ............... (147.808) (130.980) (147.808) (130.980)

1.038.290 228.331 1.038.290 228.331
Total do passivo e patrimônio 
líquido ......................................... 2.287.991 2.217.722 2.285.603 2.216.329

Demonstrações dos resultados
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Operações 2019 2018 2019 2018
Receitas............................................ 804.714 743.803 804.714 750.892
Custos dos serviços prestados ................. (445.029) (385.372) (445.032) (390.448)
Custo de construção......................... (100.148) (103.641) (100.148) (103.641)
Lucro bruto ..................................... 259.537 254.790 259.534 256.803
Despesas com vendas ..................... (1.370) (2.800) (1.370) (2.800)
Despesas gerais e administrativas ... (183.100) (94.463) (183.232) (97.278)
Outras receitas/despesas, líquidas ..... 9.521 8.923 8.719 6.533
Resultado de equivalência patrimo-
nial .................................................... (946) (3.240) - -
Lucro operacional .......................... 83.642 163.210 83.651 163.258
Receitas financeiras ......................... 11.133 13.150 11.141 13.153
Despesas financeiras ....................... (116.028) (136.091) (116.045) (136.142)
Resultado financeiro ...................... (104.895) (122.941) (104.904) (122.989)
(Prejuízo) lucro antes do imposto 
de renda e da contribuição social (21.253) 40.269 (21.253) 40.269
Imposto de renda e contribuição 
social

Corrente ......................................... - - - -
Diferidos ......................................... 4.425 (14.689) 4.425 (14.689)

(Prejuízo) lucro do exercício ......... (16.828) 25.580 (16.828) 25.580
(Prejuízo) lucro por ação atribuí-
vel aos acionistas da Companhia 
durante o exercício (expresso em 
R$ por ação) .................................... (0,0001) 0,0007

Demonstração do resultado abrangente (em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
(Prejuízo) lucro do exercício .... (16.828) 25.580 (16.828) 25.580
Total do resultado abrangente 
do exercício................................ (16.828) 25.580 (16.828) 25.580

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais)

Capital
social

Capital
a inte-

gralizar

Reser-
va de 

capital

Prejuízos
acumula-

dos Total
Em 01/01/2018 ................... 379.240 (19.940) 11 (156.560) 202.751
Lucro líquido do exercício .. - - - 25.580 25.580
Em 31/12/2018 ................... 379.240 (19.940) 11 (130.980) 228.331
Aumento de capital social .. 826.787 - - - 826.787
Prejuízo do exercício .......... - - - (16.828) (16.828)
Em 31/12/2019 ................... 1.206.027 (19.940) 11 (147.808) 1.038.290

Demonstração do fluxo de caixa (em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades 
operacionais

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(Prejuízo) lucro antes do imposto 
de renda e da contribuição social... (21.253) 40.269 (21.253) 40.269
Ajustes
Amortização ...................................... 58.919 54.347 59.034 54.473
Despesas financeiras ........................ 104.894 122.941 104.905 122.988
Provisão (reversão) para contingências 88.644 19.764 88.644 19.764
Equivalência patrimonial ................... 946 3.240 - -
Prejuízo na baixa de intangível ......... 44 9 44 9

253.447 200.301 252.627 197.234
Variação nos ativos e passivos
Estoques............................................. 1.098 1.758 1.098 1.758
Contas a receber de clientes .............. (40.652) (106.453) (39.471) (103.541)
Outros recebíveis ............................... (17.217) 21.552 (17.228) 21.496
Fornecedores ..................................... (16.119) 66.836 (16.491) 67.455
Outras obrigações .............................. (63.299) 6.781 (63.341) 6.039

(136.189) (9.526) (135.433) (6.793)
Caixa gerado pelas operações ........ 96.005 231.044 95.941 230.710
Juros pagos ........................................ (149.477) (108.757) (149.477) (108.757)
Impostos de renda e contribuição 
social pagos........................................ - - - -
Caixa (aplicado) gerado pelas 
atividades operacionais ................... (53.472) 122.287 (53.536) 121.953
Fluxos de caixa das atividades de 
investimentos
Adições do ativo intangível ................. (69.316) (64.695) (69.316) (64.695)
Caixa líquido (aplicado nas) ativi-
dades de investimento ..................... (69.316) (64.695) (69.316) (64.695)
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamentos
Obtenção de empréstimos ................. 5.000 1.840 5.000 1.840
Pagamentos de empréstimos ............. (451.114) (62.015) (451.114) (62.015)
Aumento de capital social................... 550.000 - 550.000 -
Obtenção de recursos de sociedades 
ligadas ................................................ 19.859 2.682 19.859 2.682
Caixa líquido gerado (aplicado) 
nas atividades de financiamento .... 123.745 (57.493) 123.745 (57.493)
Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa, liquídos ....... 957 99 893 (235)
Caixa e equivalente de caixa no 
início do exercício ............................ 126 27 283 518
Caixa e equivalentes de caixa no 
final do exercício .............................. 1.083 126 1.176 283

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. submete à apreciação de seus acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2019.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
C.N.P.J.  nº 33.337.122/0001-27

 José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7-S-RJ

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores 
Independentes, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores 
independentes, sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da 

sociedade. A ADMINISTRAÇÃO

res tenha sido ajustada e o valor justo da contraprestação recebida ou paga 
e representa uma transação com acionistas. f. Dividendos e destinação do 
resultado do exercício - Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um 
dividendo mínimo anual de 30% do lucro líquido, após destinar 5% para re-
serva legal, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os divi-
dendos e juros sobre o capital próprio propostos acima da obrigação estatu-
tária são reconhecidos no patrimônio líquido até sua aprovação em 
assembleia de acionistas. Os dividendos propostos a pagar em 31 de dezem-
bro de 2018, no montante de R$ 146.199 destinados ao pagamento dos juros 
sobre capital próprio no montante de R$ 120.000 (R$ 0,5346 por lote de mil 
ações) e o saldo remanescente dos dividendos no montante de R$ 26.199, 
foram aprovados pelos Diretores em 21 de fevereiro de 2019, pagos a partir 
desta data, tendo sido ratificados em AGO de 30 de abril de 2019. A proposta 
de dividendos e de destinação do resultado do exercício reconhecida nas 
demonstrações financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos acionistas 
na Assembleia Geral, é assim demonstrada:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

31/12/2019
Destinação do lucro líquido
Lucro líquido do exercício atribuível aos acionistas da Ipiranga 365.680
Reserva legal (5% do lucro líquido) (18.284)
Lucro líquido após reserva legal 347.396
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (30% do lucro 
  líquido após reserva legal) 104.219
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 223.030
Reserva de retenção de lucros 20.147
Total da destinação do lucro líquido 347.396
Distribuição de dividendos
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (30% do lucro 
  líquido após reserva legal) 104.219
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 223.030
Total da distribuição 327.249
(-) Dividendos intermediários (R$ 0,8821 por lote de mil ações) (198.000)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,5758 por lote de mil 
  ações) - Patrimônio Líquido 129.249

5 LUCRO POR AÇÃO - A tabela a seguir apresenta a conciliação dos nume-
radores e denominadores utilizados no cálculo do lucro por ação. Não existe 
diferença entre o lucro básico e diluído por ação em todos os exercícios apre-
sentados.

31/12/2019 31/12/2018
Lucro básico e diluído por ação
Lucro líquido da Sociedade 365.680 512.981
Média ponderada das ações em circulação 
  (em milhões) 224.467 224.467
Lucro básico e diluído por lote de mil ações - 
  R$ (ações ordinárias e preferenciais) 1,63 2,29
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Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - CÓDIGO CVM 01661-6

RELATÓRIO ANUAL DAS EMPRESAS
DO GRUPO NATURGY
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019

Em julho de 2018, o grupo controlador da empresa modificou sua marca que passou a ser denominada 
Naturgy. Em continuação a essa mudança, as empresas operadas e controladas pelo grupo no Brasil, 
também passaram a incorporar a nova marca em sua identidade visual, sem alteração da razão social. 

Assim, no dia 10 de dezembro de 2018, a marca Naturgy foi oficialmente adotada no Brasil, 
completando seu primeiro aniversário ao final de 2019. A mudança foi precedida de comunicação à 
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – Agenersa e, 
desde o seu lançamento, passou a ser divulgada amplamente, para informar não apenas ao mercado, 
aos acionistas e investidores da empresa, mas, também aos clientes, prestadores de serviços e 
parceiros comerciais.

Uma pesquisa realizada com clientes do Rio de Janeiro, em 2019, mostrou que em menos de 6 meses 
da troca de marca 64% dos entrevistados já sabiam que o nome da distribuidora havia mudado. Além 
disso, o case da mudança de marca foi premiado com o Troféu Ouro no Prêmio ABT.

O Produto Interno Bruto – PIB cresceu 1,1% em 2019. O índice se manteve estável com relação a 
2018 frustrando o crescimento esperado para o ano. Isso demonstra uma recuperação da economia, 
ainda em ritmo lento.

A taxa de desemprego caiu de 12,3%, em 2018, para 11,9%, em 2019 (variação de apenas -0,4%), o 
que contribui para a lenta recuperação da economia.
A taxa básica de juros SELIC fechou o ano de 2019 em 4,5%, atingindo nova mínima histórica. 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice oficial que mede a inflação no 
país, sofreu discreto aumento passando de 3,75%, em 2018, para 4,31%, em 2019. Superou a 
meta (4,25%) do Governo, contudo ficou dentro do limite previsto pelo Conselho Monetário Nacional 
(entre 2,75% e 5,75%).

O dólar acumulou alta de 3,5% em 2019 fechando o ano cotado a R$ 4,0098. A guerra comercial 
entre Estados Unidos e China, o cenário político na América do Sul, a queda da taxa SELIC, além 
das dificuldades de articulação política entre os poderes Executivo e Legislativo, foram fatores que 
impactaram a cotação da moeda.

No setor de óleo e gás, a produção total de petróleo no país - informada no Boletim da Produção de 
Petróleo e Gás Natural, emitido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) - foi de 1,299 bilhão de 
barris em dezembro de 2019, com média diária de 2,787 Mbbl/d, resultando num acréscimo de 7,78% 
em relação à produção de 2018. Já a produção de gás natural, correspondeu a 122,53 MMm3/d 
registrando um aumento de 9,46% em relação a 2018.
De acordo com a Abegás (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado), 
o volume médio total de gás natural consumido no país em 2019 foi 0,97% superior ao volume 
consumido em 2018, mantendo-se estável. A média de consumo no país foi de 64,626 milhões de 
m³/dia frente a 64,007 milhões de m³/dia, em 2018.
O consumo das termelétricas, ainda segundo a Abegás, subiu 3,25% no ano, alcançando 23,89 
milhões de m³/d.  Já as vendas para o segmento industrial se mantiveram estáveis com ligeira queda 
de 0,96%, para 27,97 milhões de m³/d. O consumo do mercado convencional chegou a 40,72 milhões 
de m³/d em 2019, apenas 0,3% abaixo dos 40,86 milhões de m³/d de 2018. O destaque positivo foi o 
crescimento das vendas para o mercado de GNV, com aumento de 3,24%, alcançando 6,056 milhões 
de m³/d em 2019.

A Missão da Companhia é atender às necessidades energéticas da sociedade, proporcionando aos 
nossos clientes serviços e produtos de qualidade respeitosos com o meio ambiente, aos nossos 
acionistas uma rentabilidade crescente e sustentável e aos nossos empregados a possibilidade de 
desenvolver suas competências profissionais.

A Visão é ser um grupo energético e de serviços líder e em contínuo crescimento, com presença 
multinacional, que se distingue por proporcionar uma qualidade de serviço excelente aos seus 
clientes, uma rentabilidade sustentável aos seus acionistas, uma ampliação das oportunidades 
de desenvolvimento profissional e pessoal aos nossos empregados e uma contribuição positiva à 
sociedade, atuando com um compromisso de cidadania global.

Os Valores que guiam a forma de agir da Empresa são:
Orientação ao cliente: Dedicamos os nossos esforços a conhecer e satisfazer as necessidades de 
nossos clientes. Queremos proporcionar-lhes um serviço excelente e ser capazes de dar-lhes uma 
resposta imediata e eficaz.
Compromisso com os resultados: Elaboramos planos, fixamos objetivos coletivos e individuais 
e tomamos decisões em função de seu impacto na consecução dos objetivos de nossa Visão, 
assegurando o cumprimento dos compromissos adquiridos. 
Sustentabilidade: Desenvolvemos nossos negócios com um horizonte estratégico que transcende os 
interesses econômicos imediatos, contribuindo para o desenvolvimento econômico, meio ambiental e 
social, tanto a curto como a longo prazo. 

Interesse pelas pessoas: Promovemos um entorno de trabalho respeitoso com os nossos 
empregados, colaborando para sua formação e desenvolvimento profissional. Propiciamos a 
diversidade de opiniões, perspectivas, culturas, idades e gêneros no seio de nossas organizações. 
Responsabilidade Social: Aceitamos nossa responsabilidade social corporativa, proporcionando à 
sociedade nossos conhecimentos, capacidade de gestão e criatividade. Dedicamos parte dos nossos 
lucros à ação social, mantendo o diálogo permanente com a sociedade para conhecer suas necessidades 
e conseguir sua satisfação, de tal forma que incremente a credibilidade e o prestígio do nosso grupo. 
Integridade: Todas as pessoas do grupo devem se comportar com honestidade, retidão, dignidade e 
ética, contribuindo assim para o aumento da confiança da sociedade na nossa empresa. A Direção do 
grupo agirá com transparência e responsabilidade ante todas as partes interessadas. 

Na sua área de concessão, a empresa fornece gás para um total de 19 municípios localizados na 
região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Entre eles, apenas 02 são atendidos pelo sistema 
de Gás Natural Comprimido – GNC (Mangaratiba e Maricá). Os demais são atendidos com rede 
de gás canalizados (Belford Roxo; Duque de Caxias; Guapimirim; Itaboraí, Itaguaí; Magé; Mesquita; 
Nilópolis; Niterói; Nova Iguaçu; Paracambi; Queimados; Rio de Janeiro; São Gonçalo; São João de 
Meriti, Seropédica e Japerí).

Municípios atendidos 2019 2018

Com rede de gás canalizado 17 17

Com GNC estruturante 2 2

Total 19 19

Em todos esses municípios, mais de 9 mil residências e 280 comerciantes passaram a contar com o 
conforto e a segurança do abastecimento por gás natural canalizado, a partir de 2019. No total, mais 
de 9,3 mil novos clientes passaram a ser abastecidos com gás natural nos segmentos residencial, 
comercial, industrial, de gás natural veicular – GNV e de Geração Elétrica. Assim, ao final do ano a 
empresa já atendia a um total de 963.957 clientes.

Número de Clientes 2019 2018 Variação

Residencial 950.301 941.263 9.038

Comercial 12.923 12.641 282

Industrial 257 259 -2

Geração Elétrica + ATR* 4 4 0

GNV 472 465 7

Total 963.957 954.632 9.325

*ATR – Acesso de Terceiros a Rede
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As vendas médias diárias totais de gás natural atingiram 10.319,1 Mil m³/dia, apresentando uma 
redução de -10,39%, frente a 2018, quando somaram 11.515,8 Mil m³/dia. Essa redução decorreu 
principalmente em razão da queda das vendas para geração elétrica (-20,82%).

Vendas (mil m³/dia) 2019 2018 Variação%

Residencial 308,80 321,50 (3,95)

Comercial 202,00 204,80 (1,37)

Industrial 1.191,60 1.293,90 (7,91)

Postos de GNV 2.759,50 2.639,60 4,54

Total do mercado convencional 4.461,90 4.459,80 0,05

Geração Elétrica + ATR* 5857,20 7.056,00 (20,82)

Total 10.319,10 11.515,80 (10,39)

*ATR – Acesso de Terceiros a Rede
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A proposta da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas (2018-2022) foi enviada no segundo semestre 
de 2017 à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – 
Agenersa, conforme determina a cláusula sétima do contrato de concessão firmado entre a empresa 
e o Estado do Rio de Janeiro, em 21 de julho de 1997. 
Posteriormente, em 28/09/2018 e em 19/11/2018, foram enviados Relatórios Complementares da 
4ª Revisão Quinquenal de Tarifas, visando a adequação ao cenário mais atual e ainda a atender à 
solicitação do Poder Concedente. O processo de revisão tarifária encontra-se ainda em andamento, 
aguardando definição da Agência Reguladora.

O contrato de suprimento de gás firmado com a Petrobras foi aditado, prolongando sua vigência por 
mais 2 anos. Essa medida estava prevista no contrato vigente, mediante apresentação, por parte 
da Petrobras, de nova cláusula de preços de gás. Tendo em vista que a proposta de alteração de 
preço apresentou redução em relação à precificação vigente, a concessionária optou por ajustar suas 
quantidades contratuais e aditar o contrato. 

O Governo Federal criou o programa denominado Novo Mercado de Gás. De acordo com o Governo, 
o objetivo é a formação de um mercado aberto, dinâmico e competitivo, buscando a redução do preço 
do gás natural e, consequentemente, o incentivo ao desenvolvimento econômico do País. O Programa 
é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e desenvolvido em conjunto com a Casa Civil da 
Presidência da República, o Ministério da Economia, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade). Ainda de acordo com o Governo, as medidas adotadas no programa visam 
ao uso mais eficiente das infraestruturas existentes, à atração de novos investimentos e à promoção 
da concorrência no mercado de gás natural.
Com a criação desse novo programa no âmbito federal, tornam-se necessárias adequações 
das regulações estaduais às mudanças implementadas no programa. Desta forma, a Companhia 
vem acompanhando as modificações implantadas no âmbito do Governo do Estado, inclusive por 
atuação da agência reguladora estadual, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico 
do Estado do Rio de Janeiro – Agenersa. Neste contexto, a distribuidora tem atuado em conjunto 
com a agência reguladora, o Governo do Estado e outros atores do mercado fluminense, visando 
possibilitar a abertura do mercado, de forma transparente, visando a garantia da segurança jurídica e 
o cumprimento do Contrato de Concessão.
As principais regras que constam da regulamentação da AGENERSA são, dentre outras, a definição 
de critérios de enquadramento de agentes livres, procedimentos para aquisição de gás pela 
distribuidora por meio de chamamentos públicos e regras e formas de remuneração relacionadas 
gasodutos dedicados. A Deliberação da AGENERSA ainda está em fase de julgamento de embargos 
interpostos por todos os agentes do mercado, inclusive, pela distribuidora.

Com o compromisso de colocar o cliente no centro de seu modelo de negócio, como fator chave de 
sustentabilidade, a empresa atuou alinhada com os seguintes princípios de sua responsabilidade 
social corporativa:
• Os clientes estão no centro do que fazemos;
• Tratamos os nossos clientes como gostaríamos de ser tratados; e
• Gostamos de inovar para fazer o dia a dia mais fácil para nossos clientes.
Com essa visão, a empresa registrou um total de 1,3 milhão de contatos de clientes em seus diferentes 
canais de relacionamento: telefone, chat, agência e e-mail.
O callcenter fechou o ano com um total de 925 mil chamadas de clientes, com 80% atendidas em 20 
segundos, o que colocou a prestação de serviço desse canal dentro dos níveis de excelência.
Buscando facilitar o atendimento, especialmente para o perfil de cliente que prefere efetuar suas 
solicitações em ambiente digital, a Companhia lançou em julho o portal www.minhanaturgy.com.br,
facilitando a solicitação de serviços e o atendimento via chat pelo celular.
Com uma linguagem simples e fácil acesso, o chat se converteu no segundo canal mais procurado 
pelo cliente com perfil digital. Ao longo do ano, foram 75.835 atendimentos realizados pelo chat, 620% 
a mais do que o alcançado em 2018. Além da alta no volume de atendimentos, o chat recebeu 95% 
de avaliações positivas no pós-atendimento.
Internamente, a empresa revisou todos os procedimentos de atendimento ao cliente, buscando não só 
se adequar a legislação vigente, como também desburocratizar esse serviço e agilizar as demandas. 
Nos diversos canais de atendimento, a empresa continuou fomentando a adesão à Conta Inteligente 
(recebimento da fatura via e-mail). Essa é uma ação sustentável que resulta também em redução de 
custos com o envio de correspondências físicas.
O sistema de atendimento móvel seguiu viabilizando a prestação de serviços presenciais a clientes 
residenciais localizados em municípios do interior do estado. A empresa também estreitou sua parceria 
com as instituições de amparo e defesa do consumidor e melhorou, os prazos de atendimentos, 
participando de eventos como o Procon Carioca (Municipal) e Procon Estadual.
Em 2019 a área de atendimento de segundo nível atendeu 9.821 demandas, por meio da suas Redes 
sociais, Ouvidoria e da Agenersa, atingindo 100% dos indicadores da Qualidade em relação aos 
prazos de resposta.

6.521
2.145

1.155

Ouvidoria AGENERSA Redes Sociais

(*) Redes sociais: facebook, twitter e site Reclame Aqui.

Em 2019 foi concluído o Projeto de Cartografia Digital dos municípios de Maricá e de 
Mangaratiba, através do qual foram produzidos dados geográficos abrangendo uma área de 
aproximadamente 61 km².
Dando prosseguimento ao programa de renovação de redes antigas da cidade, foram assentados 
27.314 metros de rede e 969 ramais. Com a renovação das redes, substituindo-se dutos de ferro 
fundido por polietileno (PE), já há alguns anos não é mais feita a manutenção de redes com aplicação 
de líquido selante, que era aplicado nos dutos de ferro, evitando assim escapamentos de gás.
Neste trabalho, o objetivo prioritário na linha de atuação da empresa foi a segurança, cujos índices 
foram mantidos de acordo com as mais eficientes referências internacionais e dentro das metas 
fixadas pelo grupo controlador.
A rede de distribuição de gás canalizado do Rio de Janeiro, que possui um total de 4.905 km de 
extensão, está dentro de padrões internacionais de segurança e de confiabilidade. Parte dos 
investimentos realizados em renovação das redes de gás canalizado foi aplicada na modernização e 
renovação de estações de regulagem e medição, nas quais não há histórico de anomalias. Todas são 
blindadas, ventiladas, mapeadas e monitoradas pelo centro de controle da empresa, que tem ainda 
um sistema de detecção preventiva para inspecionar constantemente a rede de distribuição de gás da 
cidade. Através desse programa é definido o cronograma de manutenções e renovações.

Período
Renovação

Rede assentada (metros)
Substituição de ramal 

completo (Nº de ramais)

2019 27.314 969

2018 12.626 704

A Naturgy é certificada e mantém, desde 2012, um Sistema de Gestão Ambiental em conformidade 
com a ISO 14001:2004, com o compromisso de desenvolver suas atividades tendo o foco na 
preservação ambiental e na utilização eficiente dos recursos naturais. A partir de 2014, essa 
certificação foi ampliada para todas as atividades da empresa. Em 2018, a Certificação foi atualizada 
com sucesso para a versão 2015 (ISO 14001:2015).
No contexto desta certificação, a política ambiental da empresa pauta suas ações visando inclusive 
garantir a prevenção de contaminação mediante a melhoria continuada, o emprego das melhores 
técnicas disponíveis e o controle e a minimização dos riscos ambientais.
Além disso, atua difundindo o conhecimento de temas e ações sustentáveis e de preservação e proteção 
ao meio ambiente, realizando treinamentos e ações de conscientização e segurança no ambiente de 
trabalho, envolvendo seus colaboradores e prestadores de serviços terceirizados. Desde 2015, a 
empresa promove anualmente o Fórum Ambiental com objetivo de conscientizar os colaboradores e 
difundir as práticas ambientais desenvolvidas pelo grupo controlador. Em 2019 foi realizado um evento 
em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) com palestras diversas.
Regularmente, a distribuidora realiza inspeções ambientais que visam identificar oportunidades de melhoria 
em suas unidades e nas de seus prestadores de serviços terceirizados. O objetivo é verificar se as atividades 
e processos estão em conformidade com a legislação vigente e com as normas internas do grupo Naturgy. 
Em 2019, foram realizadas 40 inspeções em empresas contratadas e 5 inspeções em estações.
A preocupação com suas emissões atmosféricas de carbono ultrapassa a esfera de seu processo 
produtivo e administrativo. Por isso, a empresa busca ir além da demanda de captação de carbono de 
suas atividades operacionais, neutralizando as emissões de carbono geradas por eventos externos 
voltados para os colaboradores. A iniciativa de compensação ambiental é voluntária. Em 2019 foram 
neutralizados 21.779 kg de CO2.
A empresa realizou ainda ações e campanhas de Economia Circular a fim de reduzir os impactos 
negativos decorrentes de sua atuação, tais como: redução de consumo de água, energia e papel; 
fomento ao consumo de GNV e etanol frente à gasolina; ecolavagem da frota (sem uso de água); 
programa de compostagem do resíduo orgânico; reciclagem de materiais.

A empresa manteve sua atuação na celebração de acordos judicias, especialmente em sede de 
Juizados Especiais Cíveis. Nessas demandas, o modelo de atuação representou, em 2019, uma 
redução de custos de aproximadamente, R$ 3,3 milhões, tendo por parâmetro os valores das causas 
nos processos em que se concluíram os acordos.
Vale destacar o êxito na celebração de acordos (judiciais e extrajudiciais) visando a recuperação de 
dívidas, valores associados à reparação de avarias causadas por terceiros na rede de distribuição e 
casos de recuperação judicial. Em 2019, o montante recuperado chegou a cerca de R$ 670 mil, nos 
segmentos residencial e de pequenos comércios.
A área de Compliance implantou um sistema independente para gestão do canal de denúncias 
possibilitando o devido registro e rastreabilidade das denúncias, garantindo a confidencialidade e o   
anonimato dos denunciantes. Ainda em 2019, a área de Compliance realizou o treinamento de todos 
os colaboradores da empresa, terceiros alocados em suas instalações e dos principais fornecedores, 
sobre o Programa de Compliance, Código de Ética e as práticas internas associadas.
Em 2019, foi instaurada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para averiguar a Distribuição de Gás Canalizado no Estado do Rio de 
Janeiro. A CPI surgiu em um contexto de início de nova legislatura, com a instauração de diversas CPIs, 
como, por exemplo, as que visam investigar a distribuição de energia elétrica, a crise fiscal do Rio de Janeiro, 
Arco Metropolitano e o Hospital da Mulher de Cabo Frio. Nas diversas reuniões realizadas, a empresa teve 
a oportunidade de apresentar sua evolução e realizações desde a concessão do serviço de distribuição de 
gás no Estado, em 1997. Foram destacados pela empresa o grande volume de investimentos realizados, 
a expansão da rede de distribuição para diversos municípios garantindo a universalização, a composição 
da tarifa de gás, programas internos de qualidade e segurança, entre outros. A CPI segue em andamento 
e sendo acompanhada pela empresa. Ainda não houve a apresentação de relatório final pela Comissão.

A empresa investiu em 2019 um total de R$ 160.520 mil, garantindo a manutenção necessária à 
segurança da rede de distribuição. Frente a 2018, o volume de investimentos foi 4,2% superior. A 
maior parte desses investimentos, no montante de R$ 85.367 mil, foi destinada a Conservação e 
Renovação de Redes. O volume destinado a Expansão das redes correspondeu a R$ 55.891 mil.

Investimentos (R$ Mil) 2019 2018 Variação %

Expansão 55.891 71.202 (21,50)

Conservação e Renovação 85.367 70.294 21,44

Outros Investimentos* 19.262 12.603 52,84

Total 160.520 154.099 4,17

*Tecnologia da Informação/Frota/Instalações/Outros
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Conta de Resultados (R$ mil) 2019 2018 Variação (R$) Variação (%)

Receita líquida das vendas
  e serviços 4.631.112 4.153.332 477.780 11,50%

Lucro bruto 1.068.546 1.022.818 45.728 4,47%

Lajida (Ebitda) 627.670 171.600 456.070 265,78%

Lucro operacional 597.924 411.280 186.644 45,38%

Lucro líquido do exercício 372.918 173.110 199.808 115,42%

Margem Bruta 23,07% 24,63%

LAJIDA 2019 2018 Variação (R$) Variação (%)

Lajida (R$ mil) 627.670 171.600 456.070 265,78%

Lucro líquido do exercício 372.918 173.110 199.808 115,42%

Tributos sobre o lucro (IR/CSLL) 173.632 55.715 117.917 211,64%

Resultado financeiro (51.374) (182.455) 131.081 28,16%

Depreciação e amortização 132.494 125.230 7.264 5,80%

A informação relativa ao Ebitda/Lajida está de acordo com a forma de cálculo determinada pela 
Instrução Normativa 527/2012 CVM.

Com a discreta retomada da atividade econômica e com os sinais consistentes do controle da 
inflação, o Banco Central manteve a política monetária de redução da taxa Selic, passando a taxa de 
6,50% para 4,50%, em 2019. Assim, a Companhia apresentou em 2019 um menor custo financeiro 
impactado principalmente pela redução da taxa Selic. 
O resultado financeiro apresentou, em 2019, o valor negativo de R$ 51.374, frente ao valor de 
R$ 182.454 em 2018.
O endividamento da empresa, que era de 37% em 2018, passou para 50%, em 2019 principalmente 
em razão da aprovação da reversão de parte das reservas em dividendos adicionais, favorecendo a 
remuneração dos acionistas, sem impactar de forma relevante a gestão do endividamento.
É importante destacar que em 2018 foi necessário registrar contingências de processos judiciais 
que impactaram o resultado. A necessidade desse registro impactou no resultado financeiro que 
apresentou aumento, ao invés de redução, naquele ano, frente a 2017, o que também teria ocorrido 
em consequência da redução da Selic, também em 2019.

No dia 06 de dezembro de 2019, foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas o 
pagamento dos juros sobre capital próprio, no valor bruto de R$ 72.786.377,28 (R$ 0,28031539 bruto 
por ação) a ser pago em parcela única, no dia 31 de julho de 2020. 
Além disso, foi aprovado o pagamento de dividendos adicionais, mediante a reversão de reservas, 
no valor de R$ 350 milhões, sendo o pagamento em duas parcelas. A primeira no valor de R$ 206 
milhões (R$ 0,79345049 bruto por ação) em 18/12/2019 e a segunda no valor de R$ 144 milhões 
(R$ 0,55464500 bruto por ação) em 18/12/2020. 
Farão jus aos benefícios os acionistas titulares de ações na data da realização da Assembleia de Acionistas. 
O valor aprovado relativamente aos juros sobre o capital próprio, que corresponde a 28% (vinte e 
oito por cento) do lucro líquido do exercício, após as deduções legais, foi registrado atendendo-se ao 
disposto no estatuto da empresa, que prevê dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro do exercício. 
Assim, o saldo remanescente, no valor de R$ 254.988 mil, excetuando-se o valor da reserva legal de 
R$ 2.652 mil, permaneceu no patrimônio líquido e terá a destinação atribuída pela Assembleia Geral 
de Acionistas, a ser realizada no mês de abril de 2020. 

Principais indicadores 2018 2019

Quadro de Pessoal/Número de funcionários 412 393
Homens/Mulheres (%) 63/37 60/40
Total de diretivos* 40 33

Mulheres em postos diretivos 14 15
Gastos de Pessoal (Mil R$) 138 109
Horas de treinamento por empregado 24 21

Investimento em formação anual (Mil R$) 673 406
*Diretores e gerentes
O modelo de gestão de pessoas da empresa integra três áreas que asseguram a sua coerência e solidez:
• Compromisso e fidelização: a empresa considera a gestão do talento como marco estratégico, 

potencializando o Modelo de Liderança, a valorização e a segmentação de profissionais. Em 2019 
foi implantado o Clube de Mentores e foi dado seguimento a grandes projetos como Avaliação de 
Competências 360º, Mapa de Sucessão, entre outros.

• Formação: para o desenvolvimento de seus profissionais, a empresa promove, por meio da 
Universidade Corporativa, formações de liderança através do Transformational Leadership Academy e
formações técnicas com foco em negócio, através da Tech Academy. Promove ainda o desenvolvimento 
de capacidades de parceiros, como estratégia de negócio, através da Extended University.

• Recompensas: Entre os principais benefícios destacam-se: Plano de Previdência, Plano de Saúde 
e Odontológico, Auxílio Creche, Auxílio Excepcional, Empréstimo, Bolsa de Estudos, Extensão da 
Licença Maternidade de 4 para 6 meses e da Licença Paternidade de 05 para 20 dias (adesão ao 
Programa Empresa Cidadã). Em 2019, a empresa incrementou os programas de qualidade de vida 
com ações como o Programa Viva Leve, Terapias, Mindfulness e as pontes em feriados, que são 
fundamentais para a conciliação entre a vida pessoal e profissional.

Em 2019 a empresa recebeu pela segunda vez a certificação Top Employers, concedida pelo Top 
Employers Institute. Através de minuciosa auditoria das práticas de recursos humanos, a instituição 
identifica e reconhece as empresas que se destacam nas políticas de gestão de pessoas e condições 
de trabalho para seus funcionários ao redor do mundo.

A empresa desenvolve suas atividades de compromisso com a sociedade por meio de ações e 
patrocínios que promovem a geração de emprego e renda. Tem na Educação, na Gastronomia, e no 
Meio Ambiente os focos prioritários do seu programa de responsabilidade social. São iniciativas que 
geram valor para a sociedade e reforçam o compromisso social da empresa.

Um total de 24 novos alunos do curso “Técnicas para análise de projetos de gás canalizado” 
se formaram entre os meses de setembro e dezembro de 2019, graças à parceria entre a Fundação 
Naturgy e o Senai. O projeto surgiu a partir da demanda do mercado por profissionais aptos a atuarem 
no ramo gasista. O curso teve duração de 96 horas, entre aulas práticas e teóricas e aconteceu na 
unidade Senai Tijuca. A ação é voltada para pessoas com mais de 18 anos com curso técnico em 
Mecânica ou em Construção.

A empresa deu sequência em 2019 ao projeto Energia do Sabor, formando jovens carentes em 
curso de Cozinheiro Internacional. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Unilasalle, de Niterói. 
Em novembro, 19 novos cozinheiros internacionais se formaram. Após um ano de aulas, eles estavam 
prontos para enfrentar o mercado de trabalho. Os estudantes ganharam o título de Chef ao passarem 
por uma prova final ao estilo “Masterchef”. Nessa prova, tiveram que criar pratos para avaliação de 
grandes personalidades da gastronomia carioca, como a chef Roberta Sudbrack.
O Energia do Sabor foi lançado em 2012 e já formou 139 jovens como cozinheiros internacionais e 
em cursos de panificação e confeitaria. A ideia do projeto é atender a demanda dos restaurantes e 
hotéis do Rio de Janeiro por novos profissionais com técnica apurada de cozinha. A iniciativa é um 
exemplo de que o apoio à educação pode gerar bons resultados, já que 99% dos alunos formados 
foram absorvidos pelo mercado de trabalho.
O Rio Gastronomia, maior evento de gastronomia do Brasil, foi realizado nos armazéns 3 e 4 do 
Píer Mauá, durante sete dias e reuniu os principais restaurantes da cidade com o que há de melhor 
na gastronomia carioca. O evento, também proporcionou aos visitantes workshops com renomados 
chefs nacionais e internacionais, degustações das mais variadas iguarias e programação com shows 
musicais diariamente.  Outro destaque do evento foi a feira de produtos típicos do interior do Estado, 
que fez sucesso entre o público presente, ultrapassando a marca de 60 mil pessoas.

O programa educativo Energia para Crescer, voltado para o público infantil, foi realizado mais uma 
vez durante o ano letivo de 2019 em instituições de ensino públicas e privadas do município do Rio 
de Janeiro. Foram 40 apresentações da peça teatral “Manual para o Futuro Legal” e da palestra “Uso
responsável do gás”, em 24 escolas, para um público de 5.786 crianças e 302 educadores.
“Manual para o Futuro Legal” é um espetáculo que fala da formação dos combustíveis fósseis e faz 
os jovens refletirem sobre os confortos da vida moderna e a importância do consumo consciente. 
Também cita a presença do gás natural no nosso cotidiano e a importância das fontes renováveis. 
A palestra é ministrada por atores e a metodologia utilizada integra exposição oral com uso de 
recursos cênicos e teatrais.  Na opinião dos educadores, 100% das escolas que receberam o projeto 
manifestaram interesse em fazer novamente.

A empresa participou de um belo projeto que lançou o livro “A História do Gás no Rio de Janeiro”,
escrito pela jornalista Heloísa Magalhães, e pelo consultor e estudioso da área de gás, Adriano Pires. 
A publicação reúne fatos marcantes sobre as transformações vividas nos últimos 165 anos no Estado 
do Rio, com a expansão do uso do gás, principalmente na capital. E conta também a história da 
empresa, que se confunde com a história de modernização e evolução do Rio de Janeiro. A produção 
do livro é cuidadosa, com fotos raras da cidade e da antiga fábrica de gás.

O ano de 2019 foi de premiações, certificações e destaques importantes para a empresa, indicados a seguir:
• Troféu Transparência 2019, categoria “Companhias com Receita Líquida até R$ 5 bilhões”, concedido 

pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac); 
• Prêmio ABT 2019, categoria “Campanhas de Comunicação”, case Mudança de Marca (Câmbio de Marca); 
• Prêmio A Era do Diálogo, concedido pelo Centro de Inteligência Padrão (CIP), com o apoio da 

revista “Consumidor Moderno”, para as empresas que mais investem em conciliar o relacionamento 
com consumidores no Brasil, reduzindo o número de litígios; 

• Prêmio Líderes do Rio 2019, concedido à country manager Brasil, Katia Repsold, na categoria Gás, 
promovido pelo Lide-Rio, grupo de líderes empresariais; 

• Prêmio Os Melhores do Ano, concedido à country manager Brasil, Katia Repsold, na categoria Gás, 
promovido pelo Sindirepa.

• No anuário de 2019, Valor 1000, do jornal Valor Econômico, no ranking das 1000 maiores empresas 
do país, a empresa obteve a 159ª posição, na classificação geral. No segmento Petróleo e Gás, a 
empresa obteve o décimo lugar em receita líquida e o oitavo lugar em margem de atividade.

• A Naturgy ficou em 94º lugar no anuário Valor Grandes Grupos 2019, publicação que listou os 200 maiores 
grupos do país em 2018. O anuário traça um perfil econômico de todas as empresas classificadas.

• A revista Época Negócios traz o ranking 360º 2019, com a relação das melhores empresas do País. 
Na relação das 500 Maiores por Receita, a Ceg fica na 155ª posição e a Naturgy no 310º lugar. Na 
relação das 100 Companhias Abertas, que relaciona as maiores em valor de mercado, a Ceg está 
no 62º lugar (a confirmar). 

• O anuário Melhores & Maiores, da revista Exame, um dos mais respeitados rankings corporativos 
do País, inclui a Ceg entre As 1000 Maiores Empresas do Brasil.

• Na relação das 500 Maiores - Vendas, a Ceg fica no 169º lugar, um acima do obtido em 2017. Na listagem 
das 100 Maiores - Capital Aberto, a Ceg, que não tinha sido incluída em 2017, fica com o 63º lugar. 

• No item As 10 Maiores Estrangeiras, a Ceg ocupa o 8º lugar, entre as dez maiores de origem espanhola. 
Na classificação 500 Maiores, o anuário indica a Ceg na 14ª posição, entre Os Maiores Dividendos.

No curso de 2019 não houve alteração no quadro acionário da empresa. Em 31 de dezembro de 2019 
o capital social da empresa estava representado por 259.637.732 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG 
Acionistas

Participação no 
capital social (%) 

Naturgy Distribución Latinoamérica S/A 54,16
BNDES Participações S.A – BNDESPAR 34,56
Fundo em Investimento em ações Dinâmica Energia 8,84
Pluspetrol Energy Sociedad Anônima 2,26
Demais acionistas 0,18

Ações em tesouraria 0,0047
Total 100

Todas as ações emitidas pela Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG são 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

A distribuidora, que não possui sociedades por ela controladas, em 2019, manteve a contratação da 
prestação de serviços de auditoria externa contábil pela E&Y Auditores Independentes S/S.
A empresa declara que a E&Y prestou, relativamente ao exercício de 2019, serviços de auditoria 
externa das Demonstrações Financeiras, também para as demais empresas do grupo Naturgy no 
Brasil, todas de capital fechado, contratados globalmente. A empresa entende que a prestação 
destes serviços não afeta ou impacta o resultado dos trabalhos de auditoria externa prestados para a 
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG.
Além dos serviços de auditoria externa, a E&Y também presta o serviço de asseguração limitada 
das informações do Informe de Responsabilidade Social Corporativa. A companhia entende que a 
natureza deste serviço não afeta ou impacta o resultado dos trabalhos de auditoria externa, e nem 
a independência dos auditores independentes, não ocorrendo conflito de interesse, fato ou ato que 
resulte em perda de independência ou objetividade dos auditores.
Os auditores externos E&Y declaram que, com relação ao exame de auditoria das demonstrações 
financeiras das empresas integrantes do grupo Naturgy no Brasil, as exigências da Resolução 
CFC-NBC PA 290(R1) são suficientes para cumprir suas responsabilidades na auditoria das 
demonstrações financeiras. Portanto, confirmam sua independência de acordo com as exigências 
promulgadas na referida Resolução. E ainda, declaram que possuem entendimento das Normas 
Internacionais e Brasileiras de Auditoria, necessários para cumprir suas responsabilidades na 
auditoria das demonstrações financeiras do grupo e conduzem seu trabalho sobre as demonstrações 
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 em conformidade com essas normas.

A Diretoria
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Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - CÓDIGO CVM 01661-6

2019 2018
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 24.369 142.848
Contas a receber de clientes (Nota 7) 542.762 497.133
Estoques 3.132 1.778
Tributos a recuperar (Nota 8) 45.372 49.049
Partes relacionadas (Nota 10) 498 1.726
Cessão de crédito 9.090 9.762
Outras contas a receber 6.325 3.663

631.548 705.959
Não circulante

Ativos fiscais diferidos (Nota 9) 258.483 242.537
Tributos a recuperar (Nota 8) 38.157 29.670
Depósitos judiciais (Nota 12) 82.011 80.198

378.651 352.405

Investimentos 380 380
Intangível (Nota 13) 2.225.535 2.198.486
Ativo direito de uso (Nota 14.1) 9.409 -

2.613.975 2.551.271
Total do ativo 3.245.523 3.257.230

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante

Fornecedores (Nota 15) 386.822 380.703
Obrigações por arrendamento (Nota 14.2) 4.754 -
Empréstimos e financiamentos (Nota 16) 101.395 227.979
Obrigações trabalhistas 9.112 9.339
Tributos a recolher (Nota 17) 128.366 88.137
Obrigações com fundo de pensão (Nota 20) 64.949 48.025
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 10) 29.976 9.623
Dividendos propostos e juros sobre o capital próprio (Nota 10) 232.355 73.561
Demais contas a pagar 14.307 14.933

972.036 852.300
Não circulante

Empréstimos e financiamentos (Nota 16) 898.223 674.800
Obrigações com fundo de pensão (Nota 20) 212.769 170.867
Obrigações por arrendamento (Nota 14.2) 4.845 -
Provisão para contingências (Nota 21) 244.614 265.926

1.360.451 1.111.593
Total do passivo 2.332.487 1.963.893
Patrimônio líquido (Nota 19)

Capital social 644.460 644.460
Reserva de capital 2.194 2.194
Reservas de lucros 384.565 732.407
Ajuste de avaliação patrimonial (118.183) (85.724)

Total do patrimônio líquido 913.036 1.293.337
Total do passivo e patrimônio líquido 3.245.523 3.257.230

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2019 2018
Receita líquida (Nota 23) 4.631.112 4.153.332
Custo do serviço (Nota 24) (3.562.566) (3.130.514)
Lucro bruto 1.068.546 1.022.818
Despesas gerais e administrativas (Nota 26) (435.807) (564.085)
Outras receitas e despesas, líquidas (Nota 27) (34.815) (47.454)
Lucro operacional 597.924 411.279
Receitas financeiras 66.072 24.903
Despesas financeiras (117.446) (207.357)
Resultado financeiro, líquido (Nota 28) (51.374) (182.454)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 546.550 228.825
Imposto de renda e contribuição social - correntes (Notas 9 e 18) (190.154) (141.586)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos (Notas 9 e 18) 16.522 85.871
Lucro líquido do exercício 372.918 173.110
Quantidade de ações em circulação (em milhares de ações) 259.638 259.638
Lucro líquido básico e diluído por mil ações do capital social no final 

do exercício - R$ 1.436,30 666,74
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Lucro líquido do exercício 372.918 173.110
Outros componentes do resultado abrangente - -

Ganho/perda atuarial de fundo de pensão (49.479) 12.547
Outros componentes do resultado abrangente do exercício (49.479) 12.547
Total do resultado abrangente do exercício 323.439 185.657
Acionistas controladores 175.175 100.552
Acionistas não controladores 146.264 85.105

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Reserva

de capital - 
incentivos fiscais

Reservas de lucros Ajuste de 
avaliação

patrimonial
Capital
social Legal Expansão

Dividendo
adicional proposto

Lucros
acumulados Total

31 de dezembro de 2017 587.923 2.194 117.585 486.651 230.811 - (81.251) 1.343.913
Aumento de capital 56.537 - - (56.537) - - - -
Lucro líquido do exercício - - - 96.760 (96.760) 173.110 - 173.110
Despesas com fundo de pensão - - - - - - 12.547 12.547
Instrumentos financeiros - - - - - - (17.020) (17.020)
Dividendos aprovados em AGOE (abril/2018) - - - - (134.051) - - (134.051)
Destinação do lucro

Reserva legal - - 8.656 - - (8.656) - -
Juros sobre o capital próprio - mínimo obrigatório (R$328,00 por lote de mil ações) - - - - - (85.162) - (85.162)
Dividendos propostos (R$305,39 por lote de mil ações) - - - - 79.292 (79.292) - -

31 de dezembro de 2018 644.460 2.194 126.241 526.874 79.292 - (85.724) 1.293.337
Lucro líquido do exercício - - - - - 372.918 - 372.918
Despesas com fundo de pensão - - - - - - (49.479) (49.479)
Instrumentos financeiros - - - - - (17.020) 17.020 -
Dividendos aprovados em AGOE (abril/2019) - - - (176.190) (79.291) - - (255.481)
Dividendos aprovados em AGOE (dezembro/2019) - - - (350.000) - - - (350.000)
Destinação do lucro

Reserva legal - - 2.652 - - (2.652) - -
Juros sobre o capital próprio (R$328,00 por lote de mil ações) - - - - - (72.787) - (72.787)
Dividendos propostos (R$305,39 por lote de mil ações) - - - - - (25.472) - (25.472)
Destinação de resultado a definir em AGOE (abril/2020) - - - - 254.987 (254.987) - -

31 de dezembro de 2019 644.460 2.194 128.893 684 254.988 - (181.183) 913.036
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social 546.550 228.825
Ajustes

Amortizações do intangível e diferido 128.097 125.230
Depreciação ativo direito de uso 4.395 -
Resultado na b-aixa do intangível - (140)
Juros, IOF, variações monetárias e cambiais sobre empréstimos 61.339 72.014
Juros sobre arrendamento 1.218 -
Custos a amortizar (3.680) -
Atualização monetária sobre depósito judicial 4.038 (1.308)
Baixa depósitos não recuperáveis - 3.349
Provisão atuarial do benefício pós-emprego 9.347 31.230
Adições contingências (28.451) 118.633
Atualização monetária contingências 7.229 83.409
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 69.144 62.562
Baixa líquida de ativo intangível sem venda 13 4.712

799.149 728.516
Variações nos ativos e passivos

Contas a receber de clientes (114.773) (44.947)
Tributos a recuperar e diferidos 164.039 40.996
Estoques (1.354) 473
Cessão de crédito 672 (2.187)
Demais contas a receber (2.662) 906
Depósitos judiciais (5.851) 18.640
Fornecedores 6.119 20.677
Obrigações trabalhistas (227) 2.090
Tributos a recolher (133.403) (70.073)
Partes relacionadas 21.581 9.401
Demais contas e despesas a pagar 1.065 2.496

Caixa proveniente das operações 734.355 706.988
Juros pagos (92.678) (75.162)
Juros pagos arrendamento (1.218) -
Imposto de renda e contribuição social pagos (184.787) (165.986)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 455.672 465.840
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições do intangível (155.160) (145.547)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (155.160) (145.547)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Amortização de empréstimo (110.000) (14.654)
Ingressos de empréstimos 206.000 -
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (535.007) (214.684)
Amortização principal arrendamento (4.204) -
IRRF sobre juros sobre capital próprio (11.638) (22.728)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (454.849) (252.065)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (154.337) 68.227
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 142.848 74.621
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (11.489) 142.848

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Vendas de gás e de serviços
Receitas

Vendas de gás, serviços e contratos de construção 5.734.630 5.097.246
Outras receitas operacionais 14.341 4.256
Constituição de provisão para contas de cobrança duvidosa (95.595) (62.562)
Não operacionais 311 140

5.653.687 5.039.080
Insumos adquiridos de terceiros

Custos do gás vendido e dos serviços prestados (3.472.299) (3.041.021)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros operacionais e 

respectivos impostos indiretos (993.831) (1.060.690)
(4.466.132) (4.101.711)

Valor adicionado bruto 1.187.557 937.369
Retenções

Amortizações do intangível e diferido (132.492) (125.230)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 1.055.063 812.139

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras 66.072 22.843

Valor adicionado total a distribuir 1.121.136 834.982
Distribuição do valor adicionado
Pessoal

Remuneração direta 63.968 78.375
Benefícios 17.937 24.180
FGTS 4.915 5.022

86.820 107.577
Impostos, taxas e contribuições

Federais 310.169 194.676
Estaduais 223.962 163.191
Municipais 5.565 2.142

539.696 360.009
Remuneração de capitais de terceiros

Juros 117.447 184.622
Aluguéis 4.255 9.664

121.702 194.286
Remuneração de capitais próprios

Juros s/ capital próprio 89.807 85.162
Dividendos propostos 280.459 79.292
Lucros retidos 2.652 8.656

372.918 173.110
Valor adicionado distribuído 1.121.136 834.982

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Informações gerais
A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro S.A. - CEG (“CEG” ou “Companhia”) tem 
como objetivo, no âmbito de sua concessão, operar os serviços públicos de gás, de qualquer 
tipo e origem, no Estado do Rio de Janeiro e explorar, com exclusividade, a distribuição de gás 
canalizado, bem como todos os subprodutos resultantes pelo período de 30 anos contados a 
partir de 21 de julho de 1997 (data da privatização), prorrogáveis a critério exclusivo do Estado 
do Rio de Janeiro por igual período de tempo e por uma única vez.
A Companhia é uma sociedade anônima sediada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, controlada pelo Grupo Naturgy Energy Group, cuja sede temporariamente 
está localizada em Madri - Espanha e está registrada na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.
A área de concessão da CEG inclui a cidade do Rio de Janeiro e os seguintes municípios que 
integram a sua região metropolitana: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, 
Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, 
Queimados, São Gonçalo, Tanguá, Seropédica e São João de Meriti.
De acordo com o Edital de Venda PED/ERJ nº 02/1997 e com o contrato de concessão, a CEG 
deverá cumprir determinações requeridas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (Poder 
Concedente). O não cumprimento das referidas determinações sujeitará a Companhia a 
penalidades que vão desde a advertência até a extinção da concessão.
As principais determinações são:
• Realizar, por sua conta e risco, as obras ou outras intervenções necessárias à prestação dos 

serviços concedidos, mantendo e repondo os bens e operando as instalações e equipamentos, 
de modo a assegurar a qualidade dos serviços;

• Manter as instalações e equipamentos existentes e futuros, promover o registro e inventário 
permanente dos bens vinculados à concessão, zelando pela integridade desses;

• Manter cobertura de seguros, por valores adequados de reposição, dos bens vinculados à 
concessão, contratando, pelo menos, os seguros de danos materiais e de responsabilidade 
civil por danos causados a terceiros;

• Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à adequada prestação dos serviços;
• Indenizar os danos decorrentes da prestação dos serviços;
• Atingir as metas de qualidade e segurança, constantes do Anexo II ao Contrato de Concessão, 

nos prazos e condições fixados;
• Manter em operação o Instituto de Seguridade Social da CEG - GASIUS;
• Manter, a todo e qualquer tempo, a sede da Companhia no Estado do Rio de Janeiro; e
• Cumprir integralmente o acordo coletivo de trabalho vigente, durante o prazo nele estipulado.
A Companhia entende que as determinações estipuladas no contrato de concessão mencionadas 
acima têm sido cumpridas adequadamente.
Na hipótese de extinção da concessão, a Companhia seria indenizada pelo valor residual dos 
bens integrantes da concessão (Nota 13).
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração da Companhia 
em 26 de março de 2020.

2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras 
estão definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados, salvo disposição em contrário.

2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 
os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Essas demonstrações 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 outros ativos e passivos financeiros 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. 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. Apresentação de informação por segmento
As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com 
o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal 
tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de 
desempenho dos segmentos operacionais é a Diretoria-Executiva. Ver detalhes na Nota 22.

2.3. Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações 
financeiras da Companhia estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também a 
moeda de apresentação da Companhia.
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 
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e 
da conversão pelas taxas de câmbio do final do ano, referentes a ativos e passivos monetários 
em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado.

2.4. Caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos 
de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses, ou menos, que são 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor.

2.5. Ativos financeiros
2.5.1. Classificação

Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao 
valor justo por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos 
fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia para 
a gestão desses ativos financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não 
contenham um componente de financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha 
aplicado o expediente prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor 
justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor 
justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não contenham um componente 
de financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático 
são mensurados pelo preço de transação determinando de acordo com o CPC 47.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam 
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Essa 
avaliação é executada em nível de instrumento.

2.5.2.Reconhecimento e mensuração
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da 
transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio 
do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, 
reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação são debitados à demonstração do 
resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa 
tenham vencido ou tenham sido transferidos; nesse último caso, desde que a Companhia 
tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos 
financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 
resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis 
são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado.

2.5.3.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 empresa ou da contraparte.

2.5.4.Impairment de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Companhia avalia, na data de cada balanço, se há evidência objetiva de que o ativo financeiro 
ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de 
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial 
dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos 
fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser 
estimado de maneira confiável.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por 
impairment incluem:
(i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
(ii) Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
(iii) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades 

financeiras; ou
(iv) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa 

estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial 
daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos 
financeiros individuais na carteira, incluindo condições econômicas nacionais ou locais que 
se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira.

O montante de perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil 
dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos 
de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos 
ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na 
demonstração do resultado.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder 
ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido 
(como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment
reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado.

2.6. Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias 
ou prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia, normalmente, as 
contas a receber são reconhecidas pelos valores nominais das faturas emitidas. Se o prazo de 
recebimento for equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo 
circulante. Caso contrário, são apresentadas no não 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 para Créditos de Liquidação Duvidosa (“PCLD”), considerando os 
critérios descritos na Nota 2.5.4.
A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de crédito esperada para 
contas a receber. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso para 
agrupamentos de vários segmentos de clientes que apresentam padrões semelhantes.
A matriz de provisão baseia-se incialmente nas taxas de perda histórica observadas pela 
Companhia. A Companhia revisa de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a experiência 
histórica de perda de crédito. Em todas as datas de relatórios, as taxas de perda histórica 
observadas são atualizadas e as mudanças nas estimativas prospectivas são analisadas.

2.7. Estoques
Referem-se, principalmente, a bens para instalação e itens de almoxarifado e estão apresentados 
pelo menor valor entre o custo de aquisição e o valor líquido realizável.

2.8. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos 
corrente e diferido. Os impostos sobre a renda e as contribuições sociais são reconhecidos 
na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com 
itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. O encargo 
de imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos é calculado com base nas leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço.
A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações 
de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá 
margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do 
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos 
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras.
Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilizados se 
resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma 
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o 
lucro tributável (prejuízo fiscal).
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na 
proporção da probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as 
diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço, quando há 
um direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes e, 
quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de 
renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária.

2.9. Depósitos judiciais
Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados passivos ou 
ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia 
da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja 
a caracterização da liquidação do passivo. Esses depósitos são atualizados monetariamente.

2.10. Ativos intangíveis
i) Contrato de concessão
 Como resultado da adoção da interpretação do ICPC 01, a Companhia classifica como intangível 

(i) os valores pagos ao Poder Concedente como contraprestação da concessão; e (ii) os custos dos 
ativos construídos ou adquiridos para fins de prestação de serviços de concessão (infraestrutura), 
líquidos de amortização. O valor da concessão é amortizado pelo prazo residual da concessão e a 
amortização dos custos da infraestrutura é calculada com base na vida útil estimada para os ativos 
compreendidos e integrantes da base de cálculo da tarifa de prestação de serviços.
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás a ser realizado, 
conforme a referida norma, é considerado um serviço prestado ao Poder Concedente e a 
correspondente receita é reconhecida ao resultado por valor igual ao custo. A Companhia não 
reconhece margem na construção de infraestrutura, pois essa margem está, em sua maioria, 
vinculada aos serviços contratados de terceiros por valores que refletem o valor justo.

 Ao fim da concessão, os ativos vinculados à prestação de serviço de distribuição de gás 
serão revertidos ao Poder Concedente, tendo a Companhia o direito à indenização a ser 
determinada com base no levantamento dos valores contábeis a serem apurados nessa 
época. Em consonância com as disposições do OCPC 05, a Administração entende que a 
provisão contratual da indenização não representa um direito incondicional de receber caixa 
ou outros ativos financeiros do Poder Concedente, motivo pelo qual não aplicou o modelo 
bifurcado para contabilização dos efeitos do contrato de concessão. Esse entendimento 
baseia-se no fato de que o valor residual do ativo intangível, que representa a indenização, 
será objeto de negociação quando da prorrogação do contrato de concessão.

 A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os benefícios 
econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, os quais correspondem 
à vida útil dos ativos componentes de infraestrutura. Adicionalmente, a Companhia revisa 
anualmente a vida útil de seus ativos.

ii) Programas de computador (softwares)
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para 
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses 
custos são amortizados durante sua vida útil estimada.
Os custos de software reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o método linear 
ao longo de suas vidas úteis, pelas taxas demonstradas na Nota 13.

iii) Servidão de passagem
 As servidões de passagem são registradas como ativo intangível e amortizadas pela 

expectativa de vida útil, limitado ao prazo de concessão (Nota 13).
2.11. Impairment de ativos não financeiros

Os ativos que têm uma vida útil indefinida não estão sujeitos à amortização e são testados 
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). Os 
ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu 
valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos 
de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados 
nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente 
(Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham 
sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível 
reversão do impairment na data de apresentação do balanço. Como resultado dessa avaliação não 
foi identificada a necessidade de reconhecimento de perda em 31 de dezembro de 2019.

2.12. 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 (ou no ciclo operacional normal 
dos negócios, ainda que mais longo). 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. Na prática, são normalmente 
reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

2.13.Provisão para contingências
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são reconhecidas quando: a 
Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como 
resultado de eventos já incorridos; é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e o valor puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as 
perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, 
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na 
mesma classe de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para 
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais 
de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

2.14. 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.
Os custos de empréstimos gerais e específicos, que são diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um 
período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados 
como parte do custo do ativo, quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos 
futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de 
empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.

2.15. Benefícios a funcionários
a) Obrigações de aposentadoria

O passivo relacionado aos planos de benefício definido é o valor presente da obrigação de 
benefício definida na data do balanço menos o valor justo dos ativos do plano, ajustados pelo 
custo de serviços passados não reconhecidos. A obrigação de benefício definido é calculada 
anualmente por atuários independentes usando-se o método de unidade de crédito projetada. O 
valor presente da obrigação de benefício definido é determinado mediante o desconto das saídas 
futuras estimadas de caixa, usando taxas de juros condizentes com os rendimentos de mercado, 
as quais são denominadas na moeda em que os benefícios serão pagos e que tenham prazos de 
vencimento próximos daqueles da respectiva obrigação do plano de pensão.
O custo do serviço passado é o aumento no valor presente da obrigação de benefício, 
quando da introdução ou mudança no plano de benefício pós-emprego, resultante de serviços 
prestados pelos empregados participantes em períodos passados. Ganhos e perdas atuariais 
compreendem (i) os ajustes de experiência, ou seja, os efeitos de diferenças entre as premissas 
atuariais adotadas e as efetivamente ocorridas; (ii) os efeitos de alterações de premissas atuariais.

A Companhia adotou o método de reconhecimento imediato dos ganhos e perdas atuariais 
que está de acordo com as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 33 (R1), 
aprovado pela Deliberação CVM nº 600/09, que trata de benefícios a empregados. Os 
ganhos e as perdas atuariais são reconhecidos no resultado abrangente, ficando a variação 
dentro do patrimônio, nunca transitando pelo resultado (outros resultados abrangentes não 
reclassificáveis). Este método suaviza as flutuações no resultado, tendo o efeito diluído no 
patrimônio e, em adição, mantém o passivo por um valor adequado.
Em atendimento à Deliberação CVM nº 600, de 7 de outubro de 2009, a Companhia, com 
base em estudo atuarial, apurou os passivos oriundos dos benefícios futuros a que os 
funcionários têm direito (Nota 20).
Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 33 (R1) aprovado pela Deliberação 
CVM nº 695/12, a Companhia adotou a reposição dos juros do passivo e do retorno esperado 
dos ativos por uma única taxa de juros líquida, que não gerou aumento significativo do custo 
do plano no resultado do exercício.

b) Outras obrigações pós-aposentadoria
A Companhia oferece a seus funcionários benefícios de plano de assistência médica pós-
aposentadoria. O direito a esses benefícios é concedido a um grupo fechado de aposentados 
e seus dependentes legais que, em 17 de junho de 1998, faziam parte do plano de assistência 
médica da Companhia. Os custos esperados desses benefícios são acumulados pelo período 
do vínculo empregatício, usando-se uma metodologia contábil semelhante à dos planos de 
pensão de benefício definido. Essas obrigações são avaliadas anualmente por atuários 
independentes e qualificados.

c) Participação nos lucros
O reconhecimento dessa participação é usualmente efetuado quando do encerramento do 
exercício, momento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela Companhia.

2.16.Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.

2.17.Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é 
reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, calculada 
com base no Estatuto Social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório 
somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral.

2.18.Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de gás 
e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos 
impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita, quando o valor da receita 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 de suas 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) Venda de gás

A receita pela venda de gás é reconhecida por medição equivalente ao volume de gás 
transferido para o cliente e através de estimativas para mensurar o gás entregue, mas ainda 
não considerado pelas medições anteriores ao fechamento do exercício.

b) Venda de mercadorias
A Companhia vende determinados equipamentos destinados aos usuários residenciais de 
gás canalizados, como acessórios e classifica como “Outras receitas e despesas, líquidas” 
na demonstração do resultado. Essas vendas são reconhecidas sempre que a Companhia 
efetua a entrega dos produtos para o cliente e não há nenhuma obrigação não satisfeita 
que possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre até que: (i) 
os produtos tenham sido enviados para o (retirados no) local especificado; (ii) os riscos de 
obsolescência e perda tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha aceitado 
os produtos de acordo com o contrato de venda; e (iv) as disposições de aceitação tenham 
sido acordadas, ou a Companhia tenha evidências objetivas de que todos os critérios para 
aceitação foram atendidos. As vendas de equipamentos são, geralmente, realizadas em 
dinheiro ou por meio de cartão de crédito.

c) Serviços de construção
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás a ser realizado 
é considerado um serviço prestado ao Poder Concedente e a correspondente receita é 
reconhecida ao resultado por valor igual ao custo, pelo fato de a Companhia subcontratar 
essa construção e por não haver margem de lucro nesse serviço. Para mensuração e 
reconhecimento da receita e custo dos serviços de construção da infraestrutura de distribuição 
de gás, a Companhia considera o estágio de execução do serviço prestado.

d) Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, pelo regime de competência, 
usando o método da taxa efetiva de juros.

2.19. Demonstração do valor adicionado
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem 
de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no 
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. A primeira parte da DVA apresenta a riqueza 
criada pela Companhia, representada pelas receitas, pelos insumos adquiridos de terceiros e 
pelo valor adicionado recebido de terceiros. A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da 
riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e 
remuneração de capitais próprios.

2.20. Resultado básico por ação
O cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do resultado líquido do ano 
pela quantidade média ponderada de ações disponíveis durante o período. O resultado por 
ação diluído é calculado por meio da referida média das ações, ajustada pelos instrumentos 
potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresentados.
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CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - CÓDIGO CVM 01661-6

Operação
Cenário

provável

Cenário I
Deterioração

25%

Cenário II
Deterioração

50%
Taxa efetiva anual do CDI em 31/12/2019 - % 4,59 4,59 4,59
Dívida líquida - bancos 975.249 975.249 975.249
Taxa anual estimada do CDI em 31/12/2019 - % 4,50 5,63 6,75
Despesa (receita) financeira (878) 10.094 21.065
IR e CS (298) 3.432 7.162
Despesa (receita) financeira depois dos impostos (579) 6.662 13.903
(*) A taxa projetada do CDI é menor do que a atualmente vigente, motivo pelo qual é apresentada 

uma reversão de despesa financeira no cenário provável.
4.2. Gestão de capital

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, 
além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice 
corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde 
ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado 
no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é 
apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, 
com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2019 e 2018 podem ser assim 
sumariados:

2019 2018
Total dos empréstimos e financiamentos (Nota 16) 999.618 902.779
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (24.369) (142.848)
Dívida líquida 975.249 759.931
Total do patrimônio líquido 913.036 1.293.337
Total do capital próprio e de terceiros 1.888.285 2.053.268
Índice de alavancagem financeira - % 52% 37%
A Companhia não tem encontrado dificuldades para refinanciar seus empréstimos e 
financiamentos, bem como para a captação de novos recursos junto às instituições bancárias.

4.3. Instrumentos financeiros
a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros

A Companhia opera com alguns instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, 
incluindo aplicações financeiras, contas a receber de clientes, fornecedores e empréstimos e 
financiamentos. Quando aplicável, a Companhia opera com instrumentos financeiros derivativos, 
especialmente operações de swap.
Não foram contratadas operações com instrumentos derivativos em 2019.
Considerando a natureza dos instrumentos, o valor justo é basicamente determinado pela 
aplicação do método do fluxo de caixa descontado. Os valores registrados no ativo e no 
passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores 
a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são 
sistematicamente renegociados, os valores a custo amortizado aproximam-se dos valores justos.

b) Política de gestão de riscos financeiros
A Companhia segue uma política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações 
e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza 
e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar 
os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos, periodicamente, 
os limites de crédito e a qualidade do hedge das contrapartes. Além disso, os riscos de mercado 
são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou quando é 
necessário manter o nível de flexibilidade financeira.
O Conselho de Administração auxilia a Diretoria Financeira a examinar e revisar informações 
relacionadas com o gerenciamento de risco, incluindo políticas significativas, procedimentos e 
práticas aplicadas no gerenciamento de risco. 

5. Instrumentos financeiros por categoria
Ativos financeiros
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para as 
quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de 
dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas 
demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita a 
seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor 
justo como um todo:
• Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos 

a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração.
• Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa 

para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável.
• Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa 

para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma 
recorrente, a Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, 
reavaliando a categorização (com base na informação de nível mais baixo e significativa para 
mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.

2019 2018
Avaliados ao valor justo por meio do resultado

Caixa e equivalentes de caixa (Nível 2) 24.369 142.848
Custo amortizado

Contas a receber de clientes 542.762 497.133
Contas a receber de partes relacionadas 498 1.726
Demais contas a receber 6.325 3.663
Cessão de crédito 9.090 9.762

583.044 655.132
2019 2018

Passivos mensurados ao custo amortizado
Empréstimos e financiamentos 999.618 902.779
Dividendos propostos e juros sobre o capital próprio 232.355 73.561
Contas a pagar de partes relacionadas 29.976 9.623
Fornecedores e outras obrigações, excluindo obrigações legais 386.822 380.703

1.648.771 1.366.666
6. Caixa e equivalentes de caixa

2019 2018
Caixa 12 39
Bancos 24.357 44.439
Aplicações financeiras - 98.370

24.369 142.848
Para fins da demonstração do fluxo de caixa, o saldo de caixa e equivalentes de caixa é 
composto dos seguintes saldos em 31 de dezembro:

2019 2018
Caixa 12 39
Bancos 24.357 44.439
Aplicações financeiras - 98.370

24.369 142.848
Contas bancárias a descoberta (Nota 16) (35.858) -
Total (11.489) 142.848

Aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários remunerados à taxa 
média de 98% do CDI.
Bancos e disponíveis rendem juros a taxas flutuantes baseadas em taxas diárias de depósitos 
bancários. Os depósitos bancários a curto prazo são efetuados por períodos que variam de um 
dia a três meses, dependendo das necessidades imediatas de caixa da Companhia, rendendo 
juros de acordo com as respectivas taxas de depósito de curto prazo.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia utilizou de suas linhas de financiamento disponíveis 
e resultou no valor de R$35.858 de saldo à descoberto. (Nota Explicativa nº 16).

7. Contas a receber de clientes
Estão compostas por créditos decorrentes de fornecimento de gás (faturados e a faturar), 
prestação de serviços e vendas de equipamentos como demonstrado a seguir:

2019 2018
Faturado

Consumidores
Do setor privado 501.758 428.289
Do setor público 13.295 8.357

515.053 436.646
Não faturado

Consumidores
Do setor privado 199.231 163.496
Do setor público 3.702 3.661

202.933 167.157
Vendas de equipamentos 9.163 8.573

727.149 612.376
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (a) (184.387) (115.243)

542.762 497.133
Circulante 542.762 497.133

542.762 497.133
A análise de vencimentos do contas a receber está apresentada abaixo:

2019 2018
A vencer

Faturado 327.067 301.155
Não faturado 202.933 167.157

Vencidas
Até três meses 102.068 52.146
De três a seis meses 9.392 7.259
Acima de seis meses 85.689 84.659

727.149 612.376
(a) A Companhia adotou como base, para ter seus valores de provisão estimada de acordo com 

o CPC 48 refletido na perda esperada e não mais na incorrida, um estudo de sua carteira 
de clientes do período de 2017 e 2018, onde a média encontrada em percentual está sendo 
aplicada para o exercício corrente.
Após 35 dias de atraso no pagamento da fatura, os clientes residenciais e comerciais têm o 
fornecimento de gás paralisado. Para os clientes industriais e postos de GNV, o fornecimento 
é suspenso a partir de 15 dias.

A movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa segue demonstrada abaixo:
2019 2018

Em 1º de janeiro 115.243 50.212
Provisão para impairment de contas a receber 106.086 103.071
Recuperação de provisão para impairment de contas a receber (36.942) (38.040)

Em 31 de dezembro 184.387 115.243
A exposição máxima ao risco de crédito na data da apresentação das demonstrações financeiras 
é o valor contábil das contas a receber demonstrada acima.

8. Tributos a recuperar
2019 2018

PIS e COFINS (a) 26.706 25.619
FINSOCIAL (b) 36.057 14.613
ICMS a recuperar (c) 5.007 19.080
Contribuição social (d) 10.722 13.895
Imposto de Renda Retido na Fonte (e) 3.419 2.870
Outros 1.618 2.642

83.529 78.719
Circulante 45.372 49.049
Não circulante 38.157 29.670

83.529 78.719
(a) Refere-se a valores estimados de crédito de PIS e COFINS sobre aquisição do gás da 

Petrobras, que é estornado no mês subsequente ao fornecimento do gás, no momento do 
registro da nota fiscal de entrada emitida pela Petrobras. O aproveitamento do crédito do 
PIS e COFINS é realizado somente após o registro da nota fiscal, não sendo utilizados os 
valores estimados.

(b) Refere-se, substancialmente, a créditos do processo do FINSOCIAL, transitado em julgado 
com expectativa de realização a longo prazo.

(c) Refere-se a ICMS a recuperar decorrente de aquisições do ativo intangível no montante 
de R$4.681 (R$19.080 em 31 de dezembro de 2018), sendo R$2.578 com expectativa de 
realização a curto prazo e R$2.103 com expectativa a longo prazo. A Companhia possui 
ainda R$326 passíveis de aproveitamento. Houve uma variação nos valores, devido ao 
saldo credor do mês de dezembro de 2018 que foi compensado nas apurações seguintes.

(d) Refere-se a antecipações mensais de contribuição social.
(e) Refere-se à retenção na fonte, sobre pagamentos e sobre resgates de aplicações 

financeiras.
9. Ativos fiscais diferidos

O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são calculados sobre as diferenças 
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis 
das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para 
determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a 
contribuição social.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro 
tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com 
base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e 
em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.

a) Composição
2019 2018

Obrigações de fundo de pensão 113.650 110.112
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 53.162 29.563
Provisão para contingências 83.169 93.570
AVP financeiro 2.922 3.409
Mudança de prática - novos CPCs (*) (5.132) (5.132)
Provisão de fornecedores 8.579 7.982
Outras 2.133 3.033
Ativo não circulante 258.483 242.537
(*)  Os itens das mudanças de prática são:

2019 2018
Operações de arrendamento mercantil 65 -
Receita de ajuste a valor presente (1.112) (1.035)
Juros e variação monetária Gasius (4.085) (4.097)

(5.132) (5.132)

b) Movimentação
A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos é demonstrada como segue:

IR e CS diferidos ativos sobre
Obrigações
de fundo de 

pensão

Provisão para 
devedores
duvidosos

Provisão para 
contingências

AVP
financeiro

Mudanças de 
práticas Fornecedores

Outras
provisões Total

Em 31 de dezembro de 2018 110.112 29.563 93.570 3.409 (5.132) 7.982 3.033 242.537
Creditado (debitado) na demonstração do resultado 4.115 23.599 (10.401) (487) - 597 (900) 16.523
Creditado (debitado) no patrimônio líquido (577) - - - - - - (577)

Em 31 de dezembro de 2019 113.650 53.162 83.169 2.922 (5.132) 8.579 2.133 258.483

c) Realização
Os ativos fiscais diferidos referem-se a diferenças temporárias, sendo que eles serão 
aproveitados à medida que as respectivas provisões que serviram de base para a constituição 
do imposto ativo sejam realizadas.
As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram calculadas levando-se em consideração 
premissas financeiras e de negócios disponíveis no encerramento do exercício de 2019. Com base 
nessas projeções, a Companhia possui a seguinte expectativa de recuperação dos créditos:
2020 24.846
2021 26.917
2022 31.059
2023 35.200
2024 41.411
2025 28.988
2026 70.062

258.483
Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre 
não apenas do lucro que pode ser gerado, mas também da existência de receitas não tributáveis, 
despesas não dedutíveis, incentivos fiscais e outras variáveis, não existe uma correlação imediata 
entre o lucro líquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e contribuição social.
Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não deve ser tomada como único 
indicativo de resultados futuros da Companhia.

10. Transação com partes relacionadas
Ativo Passivo

circulante circulante Receitas Despesas
A receber/pagar

Gás Natural SDG, S.A.(a) 107 112 7 1.789
Gás Natural Serviços Integrales (b) - 157 - 1.724
Gás Fenosa Engineering (c) - - 68 -
Naturgy Informática (d) - 29.707 - 16.234
CEG Rio S.A.(e) 333 - 18.948 10
Gás Natural São Paulo Sul S.A. (f) - - 444 -
Gás Natural Serviços S.A. (g) 44 - 2.469 -
Gás Natural do Brasil S.A. (h) 14 - 28 -

498 29.976 21.964 19.757
JCP e dividendos

Naturgy DL S.A. (i) - 125.311 - -
Pluspetrol Energy (i) - 5.221 - -
Dinâmica energia (i) - 21.435 - -
Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES (i) - 79.949 - -
Outras partes relacionadas (i) - 439 - -

- 232.355 - -
Em 31 de dezembro de 2019 498 262.331 21.964 19.757
Em 31 de dezembro de 2018 1.726 83.184 21.476 19.151
Os saldos tratam-se substancialmente de:
(a) Contratação de serviços econômicos financeiros abrangendo tesouraria, contas a pagar e 

operativa contábil; o contrato foi assinado por prazo indeterminado e reajustado anualmente 
pelo IPC espanhol mais 0,5%.

(b) Contratação de serviços abrangendo os âmbitos de leitura, faturamento de grandes clientes 
e call center; o contrato foi assinado pelo período de cinco anos com prorrogação automática 
pelo período inicialmente pactuado; o valor do serviço é apresentado até o mês de dezembro 
de cada ano, com um orçamento anual estimado para o ano seguinte.

(c) Prestação de serviços de cooperação técnica abrangendo finanças e administração, 
controladoria, contabilidade, consolidação, impostos, serviços financeiros, auditoria interna, 
planificação de ingressos, relações laborais, comunicações, compras e serviços gerais, 
controle de projetos e processos, informação e sistema, desenvolvimento de operações e 
análises de procedimentos de qualidade, desenvolvimento de procedimentos de treinamento 
e atualização em normas e cessão de uso de espaço; o contrato foi assinado com vigência 
até 31 de dezembro de 2022 e reajustado anualmente pelo IPCA.

(d) Contratação de serviços de informática abrangendo serviços recorrentes e projetos de 
implantação de sistemas; esse contrato não possui atualização monetária, pois a cada ano 
é constituído um novo aditivo.

(e) Prestação de serviços de assessoria corporativa (abrangendo os âmbitos comerciais, 
técnicos, planejamento, RH, jurídico, administrativo econômico-financeiro, marketing, 
relações externas, compras e serviços gerais), sendo esse contrato assinado por prazo 
indeterminado e reajustado anualmente pela variação do IPCA; locação de imóvel 

administrativo, sendo esse contrato assinado por prazo indeterminado e reajustado 
anualmente pelo INPC; e cessão de capacidade; esse contrato terá vigência até o fim da 
concessão sendo prorrogado automaticamente na hipótese de renovação da concessão e 
reajustado anualmente pela variação do IGP-M.

(f) Prestação de serviços abrangendo os âmbitos de gestão de RH, comercial, reuniões de 
Conselhos, planejamento estratégico, procedimentos de qualidade, treinamento, atualização 
e cooperação técnico administrativa. O contrato está em vigor até 31/12/2022 e está sendo 
atualizado anualmente pelo IPCA.

(g) Prestação de serviços abrangendo os âmbitos técnico administrativo para o desenvolvimento 
do escopo de serviços da GNS, sendo esse contrato assinado com cláusula de renovação 
automática e reajustado anualmente pelo IPCA; cessão de direito de créditos decorrentes 
do plano de assistência, sendo esse contrato assinado com prazo indeterminado e seu valor 
calculado através de percentual sobre o valor cedido; locação de imóvel administrativo, 
sendo esse contrato assinado por prazo indeterminado e reajustado anualmente pelo IPCA;

(h) Contrato de locação de imóvel administrativo, sendo esse contrato assinado por prazo 
indeterminado e reajustado anualmente pelo IGP-M.

(i) Pagamento de dividendos e JCP.
Contratação de executivos
A Companhia possui conhecimento que a Sociedade Gás Natural São Paulo, Sociedade 
Controlada pelo Grupo Naturgy, contratou os serviços de consultoria, por prazo determinado, 
dos executivos Jorge Henrique Baeta; Miguel Marcelo Napolitano e Bruno Armbrust.
Termos e condições de transações com partes relacionadas
As vendas e compras envolvendo partes relacionadas são efetuadas a preços acordados pelas 
partes. Os saldos em aberto no fim do exercício não estão atrelados a garantias, não estão 
sujeitos a juros e são liquidados em dinheiro. Não houve garantias fornecidas ou recebidas em 
relação a quaisquer contas a receber ou a pagar envolvendo partes relacionadas.

11. Remuneração do pessoal-chave da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros, diretores e membros do Comitê 
Executivo. A remuneração paga ou a pagar está demonstrada a seguir:

2019 2018
Honorários de diretoria (conselhos) 2.936 2.015
Honorários de diretoria estatutária 5.725 5.946
Planos de aposentadoria e pensão 152 180
Outros benefícios 734 960

9.547 9.101
Os montantes apresentados na tabela referem-se aos valores reconhecidos como despesa no 
exercício relacionadas com os membros-chave da Administração.

12. Depósitos judiciais
2019 2018

ICMS (a) 4.411 3.982
INSS (a) 16.868 16.416
Imposto de renda 6.150 5.944
Processo administrativo - SRF (b) 8.102 7.890
CIDE (c) 11.826 11.534
Penhora judicial (d) 14.523 12.784
Trabalhistas (e) 8.797 11.818
Ação cível (f) 11.334 9.830

82.011 80.198
(a) Refere-se a depósitos para recursos de autos de infração de ICMS e INSS. A correspondente 

provisão não foi registrada, pois a Administração e seus consultores jurídicos estimam que 
os autos são improcedentes.

(b) Refere-se a depósito para obtenção, junto à Secretaria da Receita Federal, de Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, tendo em vista se tratar de cobrança por suposta falta 
de recolhimento de PIS incluído da Declaração de Débitos e Créditos Federais - DCTF. A 
correspondente provisão não foi registrada, pois a Administração e seus consultores jurídicos 
estimam que os autos são improcedentes. Foi feito um pedido de liminar em Mandado de 
Segurança para a suspensão da exigibilidade do tributo para obtenção da Certidão Fiscal.

(c) Refere-se à Contribuição sobre Intervenção de Domínio Econômico - CIDE (Nota 21.a.i).
(d) Refere-se a penhoras em ações trabalhistas (R$1.952) e cíveis (R$12.571).
(e) Refere-se a depósitos para recursos de processos trabalhistas de ex-funcionários e 

terceirizados. Devido à quantidade de processos não há o que destacar, já que os valores 
estão pulverizados.

(f) Refere-se a depósitos judiciais para recurso de processos cíveis basicamente movidos por 
reclamações de consumidores que não apresentam individualmente relevância.

Todos os depósitos judiciais são atualizados mensalmente.

13. Intangível
Concessão

para exploração 
de serviços 
públicos (a)

Servidões de 
passagem (b) Software Diferido

Contrato de 
concessão (c)

Total em 
operação

Contrato de 
concessão

em
andamento

Software em 
desenvolvimento

(d) Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018 105.245 171 63.494 1.846 1.875.378 2.046.134 136.276 471 2.182.881
Aquisição - - 7.704 - 34.091 41.795 103.026 726 145.547
Baixa líquida - - - - (4.712) (4.712) - - (4.712)
Transferência para intangível em operação - - 413 - 173.413 173.826 (173.413) (413) -
Amortização (11.276) (101) (16.506) (1.846) (93.501) (125.230) - - (125.230)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 93.969 70 55.105 - 1.982.669 2.131.813 65.889 784 2.198.486
Custo total 136.735 3.628 163.949 439.748 3.147.024 3.891.084 65.889 784 3.957.757
Amortização acumulada (42.766) (3.558) (108.844) (439.748) (1.164.355) (1.759.271) - - (1.759.271)
Valor residual 93.969 70 55.105 - 1.982.669 2.131.813 65.889 784 2.198.486
Saldos em 1º de janeiro de 2019 93.969 70 55.105 - 1.982.669 2.131.813 65.889 784 2.198.486
Aquisição - - 14.736 - 41.185 55.921 97.694 1.544 155.160
Baixa líquida - - - - (13) (13) - - (13)
Transferência para intangível em operação - - 785 - 86.348 87.133 (86.348) (785) -
Amortização (11.276) (45) (17.059) - (99.717) (128.097) - - (128.097)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 82.693 25 53.567 - 2.010.472 2.146.757 77.235 1.543 2.225.535
Custo total 136.735 3.628 179.470 439.748 3.274.545 4.034.126 77.235 1.543 4.112.904
Amortização acumulada (54.042) (3.603) (125.903) (439.748) (1.264.073) (1.887.369) - - (1.887.369)
Valor residual 82.693 25 53.567 - 2.010.472 2.146.757 77.235 1.543 2.225.535

(a) Contrato para exploração de serviços públicos possui um custo de aquisição no valor de R$152.490 referente ao aditivo contratual firmado entre a Companhia e o Estado do Rio de Janeiro em 1º 
de dezembro de 2014, em que a Companhia passa a deter o direito de abastecer as regiões de Mangaratiba e Maricá com GNC/GNL.

(b) Servidões de passagem são custos necessários para utilização, pela Companhia, de propriedades de terceiros para passagens da rede de distribuição.

2.21.Normas emitidas mas ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não em vigor até a data de emissão 
dessas demonstrações financeiras foram analisadas e concluídas que não surtirão impactos na 
contabilidade da Companhia.
As normas analisadas pela Companhia foram:
CPC 11 - Contratos de seguro
CPC 15 (R1) - Definição de negócios
CPC 26 (R1) - Definição de omissão material

2.22.Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A seguir indicamos a alteração da norma que foi adotada pela primeira vez para o exercício 
iniciado em 1º de janeiro de 2019.
O CPC 06 (R2) teve adoção requerida a partir de 1º de janeiro de 2019, no qual estabelece os 
princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos e 
exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo no balanço 
patrimonial, semelhante à contabilização de arrendamentos financeiros segundo o IAS 17.
Os arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito de uso e um passivo de 
arrendamento, na data em que o bem arrendado se torna disponível para uso pelo Companhia. 
Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com depreciação do ativo de 
direito de uso e a despesa com juros sobre o passivo de arrendamento. Serão reconhecidas 
despesas financeiras no resultado durante o período do arrendamento para produzir uma taxa 
periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período.
Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações 
financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos.
A Companhia aplicou as seguintes políticas, estimativas e critérios:
• Os contratos com prazo inferiores a doze meses ou com valor do ativo objeto do arrendamento 

não significativo não foram analisados dentro do escopo CPC 06 (R2);
• Efeito de transição, a Companhia optou por aplicar o enfoque retrospectivo modificado e não 

vai reapresentar valores comparativos de anos anteriores;
• Optou por mensurar o direito de uso inicial do ativo por um montante igual ao passivo por arrenda-

mento em 1º de janeiro de 2019, na forma do que dispõe o expediente prático C3 do CPC 06 R2;
• Adotou a taxa de juros efetiva fixa de financiamento por carteira homogênea de arrendamentos 

e prazo de contrato;
• Para determinar o prazo dos arrendamentos como o período não cancelável, considerou o 

prazo inicial de cada contrato, salvo se a Companhia tenha opção unilateral de renovação ou 
término e que tenha certeza razoável de que exercerá tal opção; nesse caso, se considerará o 
correspondente prazo de ampliação o término antecipado.

Como impactos derivados da adoção inicial em 1º de janeiro de 2019, a Companhia registrou um 
passivo de arrendamento em contrapartida da rubrica ativos de direito de uso no montante de 
R$15.643; os contratos de arrendamentos referem-se a arrendamentos de terrenos, edificações 
e veículos, conforme Nota Explicativa nº 14.
Em síntese, os efeitos da adoção do CPC 06 (R2) no balanço patrimonial da Companhia estão 
demonstrados a seguir:

Ativo

Saldo do 
balanço Adoção Movimentação

Saldo do 
balanço

31/12/2018 CPC06-R2 Demais contas 31/12/2019
Circulante 705.959 - (74.411) 631.548
Não circulante 2.551.271 9.409 53.295 2.613.975
Total do ativo 3.257.230 9.409 (21.116) 3.245.523

Passivo
Circulante 852.300 4.754 114.982 972.036
Não circulante 1.111.593 4.845 244.013 1.360.451
Patrimônio líquido 1.293.337 - (380.301) 913.036
Total do passivo e patrimônio 

líquido 3.257.230 9.599 (21.306) 3.245.523
Outras normas aplicadas pela primeira vez para o período iniciado em, ou após, 1º de janeiro 
de 2019.
A seguinte interpretação de norma também foi adotada pela primeira vez a partir de 1º de janeiro 
de 2019; no entanto, não tiveram efeitos relevantes nas informações contábeis da Sociedade:
• ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento Tributos sobre o Lucro: 
Esta interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do 
CPC 32 - Tributos sobre o Lucro quando houver incerteza acerca de uma determinada transação 
ou circunstância em relação à incidência do IRPJ e da CSLL. Nessas circunstâncias, a entidade 
deve reconhecer e mensurar o seu ativo ou passivo fiscal, corrente ou diferido, aplicando os 
requisitos do CPC 32 com base no lucro tributável (perda fiscal), nas bases fiscais, nas perdas 
fiscais não utilizadas, nos créditos fiscais não utilizados e nas alíquotas fiscais, determinados 
com base nessa interpretação.
A Administração da Companhia conclui que a aplicação dessa interpretação não trouxe impactos 
significativos às demonstrações financeiras da Companhia, uma vez que os principais processos 
judiciais de imposto de renda e de contribuição social, conforme divulgado na Nota Explicativa 
nº 21, são considerados pela Administração da Companhia, com suporte dos seus consultores 
jurídicos, como mais “provável que não” de sustentação nas esferas judiciais.

3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas 
razoáveis para as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as 
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As 
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar 
um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, 
estão contempladas a seguir:

a) Reconhecimento da receita de venda de gás não faturada
Para a mensuração da receita pela venda de gás não faturada são efetuadas estimativas, 
com base no consumo histórico e em projeções de consumo, para mensurar o gás entregue 
mas ainda não considerado pelas medições anteriores ao fechamento do período. Conforme 
apresentado na Nota 7, a receita estimada nessas condições em 31 de dezembro de 2019 foi de 
R$202.933 (R$167.157 em 31 de dezembro de 2018).

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais
Esses impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o 
lucro futuro tributável esteja disponível para serem utilizados na compensação das diferenças 
temporárias e/ou prejuízos fiscais, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e 
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, 
sofrer alterações.

c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base no julgamento da 
Companhia sobre sua capacidade de cobrar todos os valores devidos considerando os prazos 
originais das contas a receber.

d) Vida útil do ativo intangível
A vida útil dos ativos classificados no ativo intangível reflete o período em que se espera que os 
benefícios econômicos futuros serão consumidos pela Companhia não superior ao período de 
concessão. Anualmente, a Companhia revisa a vida útil desses ativos.

e) Provisão para contingência
A Companhia é parte envolvida em processos tributários, trabalhistas e cíveis que se encontram 
em instâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas para fazer face a 
potenciais perdas decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e atualizadas com 
base na avaliação da Administração, fundamentada na opinião de seus assessores legais e 
requerem elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas.

f) Benefícios de planos de pensão
O valor atual de obrigações de planos de pensão depende de uma série de fatores que são 
determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam uma série de premissas. Entre 
as premissas usadas na determinação do custo (receita) líquido para os planos de pensão, 
está a taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão o valor contábil das 
obrigações dos planos de pensão.
A Companhia determina a taxa de desconto apropriada ao final de cada exercício. Essa é a taxa de 
juros que deveria ser usada para determinar o valor presente de futuras saídas de caixa estimadas, 
que devem ser necessárias para liquidar as obrigações de planos de pensão. Ao determinar a 
taxa de desconto apropriada, a Companhia considera as taxas de juros de títulos privados de alta 
qualidade, sendo esses mantidos na moeda em que os benefícios serão pagos e que têm prazos 
de vencimento próximos dos prazos das respectivas obrigações de planos de pensão.
Outras premissas importantes para as obrigações de planos de pensão se baseiam, em parte, 
em condições atuais do mercado. Informações adicionais estão divulgadas na Nota 20.

4. Gestão de risco financeiro
4.1. Fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia a expõem aos seguintes principais riscos financeiros: risco de 
mercado (incluindo risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e 
risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia 
se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos 
adversos no desempenho financeiro da Companhia.
A gestão de risco é realizada pela Diretoria Financeira da Companhia, segundo as políticas 
discutidas pelo Conselho de Administração. A Diretoria Financeira da Companhia identifica, 
avalia e aplica política de proteção contra eventuais riscos financeiros.
O Conselho de Administração estabelece princípios para a gestão de risco, bem como para 
áreas específicas, como risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito e investimento de 
excedentes de caixa.
A Companhia não está exposta ao risco de volatilidade no preço do gás distribuído, uma vez 
que as tarifas aplicadas são autorizadas pelo Poder Concedente e levam em consideração 
o aumento dos custos do gás distribuído. Além disso, embora o custo do gás adquirido para 
distribuição esteja atrelado ao dólar estadunidense, oscilações averiguadas na margem de 
contribuição estipulada são revisadas e aplicadas a cada revisão tarifária efetuada.
A Companhia tem os juros de seus empréstimos indexados ao CDI. O risco associado é oriundo 
da possibilidade de ocorrer perdas resultantes de flutuações nas taxas de juros que podem 
aumentar as despesas financeiras relativas aos empréstimos e financiamentos contratados. 
A Companhia monitora continuamente as flutuações das taxas de juros de mercado com o 
objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações de derivativos para 
proteger, parte ou total de seus empréstimos, contra o risco de volatilidade dessas taxas.
Em 31 de dezembro de 2019 não existia nenhum instrumento financeiro derivativo contratado.

a) Risco de mercado
i) Risco cambial

O risco cambial, quando aplicável, decorre de operações de empréstimos indexadas à moeda 
estrangeira, notadamente operações em relação ao dólar dos Estados Unidos. Em 31 de dezembro 
de 2019 não há ativos ou passivos financeiros relevantes sujeitos à variação cambial.

ii) Risco com taxa de juros
O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas resultantes de 
flutuações nas taxas de juros que aumentam as despesas financeiras relativas a empréstimos 
e financiamentos captados no mercado.
A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar 
a eventual necessidade de contratação de operações para proteger-se contra o risco de 
volatilidade dessas taxas.

b) Risco de crédito
A política de vendas da Companhia considera o nível de risco de crédito a que está disposta 
a se sujeitar no curso de seus negócios. A concentração de risco de crédito com respeito às 
contas a receber é minimizada devido à grande base de clientes. Adicionalmente, em caso de 
inadimplência no pagamento de faturas, a distribuição do gás é paralisada nos prazos descritos 
na Nota 7. Uma provisão para contas de cobrança duvidosa é estabelecida em relação àqueles 
que a Administração acredita que não serão recebidos integralmente.
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired pode ser 
avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às informações 
históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes. 
A Companhia concentra 100% do volume de caixa e equivalente de caixa em bancos de primeira linha.

c) Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus 
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os 
recebimentos e pagamentos previstos.
O passivo circulante está superior ao ativo circulante no montante de R$340.488 em 31 de 
dezembro de 2019 (R$146.341 em 31 de dezembro de 2018). Desse montante, R$232.355 
estão representados por dividendos a pagar aos acionistas da Companhia. 
A Companhia vem gerando lucro em suas operações e o caixa gerado pelas operações tem 
sido positivo. Não observamos riscos ao refinanciamento, uma vez que a CEG goza de boa 
avaliação creditícia e possui histórico positivo em suas discussões de refinanciamento junto às 
instituições financeiras. 
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros da Companhia, por faixas de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.
Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.

Menos de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre dois e
cinco anos

Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos 105.658 789.019 258.361
Fornecedores 391.576 - -

Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos 237.104 376.639 429.626
Fornecedores 380.703 - -

Observações:
(i) Como os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratuais, 

esses valores não serão conciliados com os valores divulgados no balanço patrimonial para 
empréstimos.

(ii) As faixas de vencimento apresentadas não são determinadas pela norma e, sim, baseadas 
em uma opção da Administração.

(iii) A análise dos vencimentos aplica-se somente aos instrumentos financeiros e, portanto, não 
estão incluídas as obrigações decorrentes de legislação.

Do montante de longo prazo demonstrado anteriormente, a Companhia não pretende realizar antecipações.
d) Análise de sensibilidade à variação das taxas do CDI

A Companhia mantém grande parte de sua dívida e das suas disponibilidades indexadas às 
variações do CDI (somente financiamento). Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia 
apresentava uma dívida líquida de R$975.249, representada pelo valor dos empréstimos e 
financiamentos, líquidos de caixa e aplicações financeiras.
A expectativa de mercado, conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (Relatório 
Focus), com data-base de 31 de dezembro de 2019, indicava uma taxa SELIC em 4,50%.
Adicionalmente, a Administração efetuou testes de sensibilidade para cenários adversos, 
deterioração das taxas em 25% ou 50% superiores ao cenário provável (julgado pela 
Administração), conforme demonstrado na tabela abaixo:
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(c) Contrato de concessão é composto da seguinte forma:

Terrenos
Edificações

 e obras civis Instalações
Máquinas e 

equipamentos

Equipamentos
de informática 

hardware
Móveis e 

utensílios Veículos Rede de gás Outros

Total
contrato de 
concessão

Saldos em 1º de janeiro de 2018 1.890 16.254 1.482 19.855 5.890 6.894 3.803 1.816.607 2.703 1.875.378
Aquisição - - - 29.965 1.788 77 - - 2.261 34.091
Baixa líquida - - - (1.296) - - (11) (3.405) - (4.712)
Transferência para intangível em operação - 11.614 - - - - - 161.799 - 173.413
Amortização - (1.172) (82) (22.327) (2.062) (1.192) (1.647) (65.678) (1.341) (95.501)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.890 26.696 1.400 26.197 5.616 5.779 2.145 1.909.323 3.623 1.982.669
Custo total 1.890 55.091 11.569 159.908 34.187 19.323 20.447 2.829.051 15.558 3.147.024
Amortização acumulada - (28.395) (10.169) (133.711) (28.571) (13.544) (18.302) (919.728) (11.935) (1.164.355)
Valor contábil atual 1.890 26.696 1.400 26.197 5.616 5.779 2.145 1.909.323 3.623 1.982.669
Saldos em 1º de janeiro de 2019 1.890 26.696 1.400 26.197 5.616 5.779 2.145 1.909.323 3.623 1.982.669
Aquisição - - - 37.733 918 225 - 472 1.837 41.185
Baixa líquida - - - - - - (10) (3) - (13)
Transferência para intangível em operação - - - - - - - 86.348 - 86.348
Amortização - (1.368) (82) (22.442) (2.043) (1.145) (1.040) (69.686) (1.911) (99.717)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.890 25.328 1.318 41.488 4.491 4.859 1.095 1.926.454 3.549 2.010.472
Custo total 1.890 55.091 11.569 197.641 35.105 19.548 20.437 2.915.868 17.396 3.274.545
Amortização acumulada - (29.763) (10.251) (156.153) (30.614) (14.689) (19.342) (989.414) (13.847) (1.264.073)
Valor contábil atual 1.890 25.328 1.318 41.488 4.491 4.859 1.095 1.926.454 3.549 2.010.472
Taxas anuais de amortização (%) - 4 30 a 20 10 e 20 20 10 20 30 Diversas
(d) Software em desenvolvimento refere-se a gastos com modernização, melhoria e adaptações de sistemas informatizados.
Os juros capitalizados no período findo em 31 de dezembro de 2019 foram de R$1.602 (R$4.047 em 31 de dezembro de 2018) à taxa média de 7,47% (8,19% em 31 de dezembro de 2018).

14. Obrigações por arrendamento
A Companhia possui arrendamento com itens de terrenos, edificações e veículos. O prazo de 
arrendamento de terrenos é de cinco anos, edificações variam entre um e oito anos enquanto 
veículos é de um ano. A tabela abaixo evidencia os prazos e suas respectivas taxas:

Contratos por prazo e taxa de desconto
Prazos contratos Taxa % A.A.
1 a 3 anos 9,95 e 10,75
4 a 9 anos 11,45
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2.22, a Companhia adotou o CPC 06 (R2) - 
Operações de Arrendamento Mercantil retrospectivamente, com efeito cumulativo a partir de 
1º de janeiro de 2019 e reconheceu ativos de direito de uso no montante de R$15.643. Os 
contratos de arrendamentos referem-se a arrendamentos de terrenos, edificações e veículos. 
Para todos os contratos de operações de arrendamento mercantil, a Companhia reconheceu 
ativos representando o direito de uso e passivos de arrendamento. Os contratos com prazo 
inferiores a 12 meses ou com valor do ativo objeto do arrendamento não significativo não foram 
analisados dentro do escopo CPC 06 (R2).
Os saldos de arrendamento financeiro em 31 de dezembro de 2019 são de R$9.409 no ativo e 
R$9.599 no passivo, respectivamente, conforme aplicação do CPC 06 (R2).

14.1.Ativo de direito de uso
As movimentações dos ativos de direito de uso são:

Ativo de direito de uso 
Adoção

inicial Baixa
Amorti-
zações

Saldo final 
31/12/2019

Prazo médio 
contratual - 

(anos)

Terrenos 57 - (10) 47 5,42
Edificações 14.781 (1.839) (3.934) 9.008 3,31
Veículos 805 - (451) 354 1,69
Total - ativo de direito de uso 15.643 (1.839) (4.395) 9.409
A seguir é apresentado quadro indicativo do direito potencial de PIS/COFINS a recuperar 
embutido na contraprestação de arrendamento/locação, conforme períodos previstos para 
pagamento. Saldos não descontados e saldos descontados a valor presente.

Fluxos de caixa Nominal Ajustado a valor presente
Contraprestação do arrendamento 5.585 5.107
PIS/COFINS potencial 517 472

14.2.Obrigações por arrendamento
As movimentações das obrigações por arrendamento são:

Passivo de arrendamento
Adoção

inicial
Encargos 

financeiros Baixa

Paga-
mentos 

principal

Paga-
mentos 

juros
Saldo final 
31/12/2019

Terrenos 57 6 - (8) (6) 49
Edificações 14.781 1.149 (1.839) (3.750) (1.160) 9.181
Veículos 805 62 - (446) (52) 369
Total - passivo de arrendamento 15.643 1.217 (1.839) (4.204) (1.218) 9.599
Em 31 de dezembro de 2019, os saldos das obrigações por arrendamento são compostos da 
seguinte forma:

Tipo de 
taxa

Taxa nominal
a.a. (%) Circulante

Não
circulante Total

Terrenos Fixa 11,45 9 42 51
Edificações (*) Fixa 9,95 e 11,45 4.378 4.695 9.073
Veículos Fixa 10,75 367 108 475
Total - obrigação por 

arrendamento 4.754 4.845 9.599
(*) As taxas são definidas de acordo com o prazo de cada contrato.
A tabela a seguir apresenta o cronograma de pagamentos dos contratos em vigor. Tais valores 
representam os desembolsos estimados nos contratos assinados e encontram-se demonstrados 
por seus valores nominais. Os saldos diferem daqueles registrados nos livros contábeis, pois 
nesses últimos, os montantes são registrados a valor presente:

Até
dezembro

de 2020

Janeiro de 2021 
a dezembro de 

2024

Janeiro de 
2025 em 

diante
Valores

nominais
Valor

presente
Terrenos 14 49 - 63 49
Edificações 4.391 6.542 576 11.509 9.181
Veículos 230 160 - 390 369
Total 4.635 6.751 576 11.962 9.599
O valor presente, principal e de juros em 31 de dezembro de 2019, para os contratos acima, foi 
estimado mês a mês, com base na taxa média incremental dos empréstimos da Companhia de 
11,45% (imóveis), 9,95% e 11,45% (edificações) e 10,75% (veículos). 
Os valores de arrendamentos considerados de baixo valor ou menores de 12 meses reconhecidos 
como despesa de aluguel em 31 de dezembro de 2019 é de R$4.255.
Em 31 de dezembro de 2019, as despesas de depreciação para os contratos acima foram de 
R$4.395 e as despesas de juros sobre passivos de arrendamento foram de R$1.218.

15. Fornecedores
2019 2018

De gás (a) 323.513 302.298
De materiais 8.244 2.029
De serviços 55.065 76.376

386.822 380.703
(a) A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é o único fornecedor de gás natural comprado pela 

Companhia, de acordo com o 13º Termo Aditivo. No qual seguem as cláusulas do contrato 
original celebrado em 18 de julho de 2008.

16. Empréstimos e financiamentos
2019 2018

Empréstimos e financiamentos
Linhas de crédito 999.618 902.779

999.618 902.779
Total do passivo

Circulante 101.395 227.979
Não circulante 898.223 674.800

999.618 902.779
Os empréstimos e financiamentos estão representados por recursos captados para garantir a 
estrutura de capital necessária para a consecução do objeto social da Companhia. Os referidos 
empréstimos e financiamentos não apresentam cláusulas restritivas e garantias.
A composição dos empréstimos e financiamentos pode ser assim demonstrada:

31/12/2019 31/12/2018
(a) Em moeda 

nacional Indexadores
Venci-
mento Lc (*)

Curto Longo Curto Longo
prazo prazo prazo prazo

Banco Bradesco S.A. CDI+1,2503% 25/05/2021 100% 2.163 50.000 1.175 50.000
CDI+1,2503% 03/06/2022 100% 6.430 160.000 2.749 160.000

CDI+1,2% 19/08/2022 100% 5.623 100.000 1.590 100.000
CDI+1,2% 16/04/2021 100% 2.459 50.000 2.503 50.000
CDI+1,2% On Demand 100% 6.685 - - -

Banco de Tokyo-
Mitsubishi UFJ 
Brasil S.A. CDI+1,15% 07/08/2023 100% 3.874 150.000 11.564 150.000

Banco Santander S.A. CDI+0,95% 14/11/2022 100% 120 98.749 143.604 -
CDI+0,95% On Demand 100% 29.173 - - -

ING Bank CDI+1,3% 15/06/2021 100% 1.886 50.000 2.062 50.000
Banco Intesa San 

Paolo 9,70% 08/07/2020 100% 41.864 - 1.788 40.000

Banco Itaú
CDI+1,20% 19/09/2022 100% 126 106.000 674 44.800
CDI+0,95% 14/11/2022 100% 779 43.474 - -

Banco Scotiabank
CDI+1,05%
CDI+1,25%

12/01/2023
21/06/2021

100%
100%

166
47

60.000
   30.000 

60.270
 - 

30.000
 - 

Total empréstimos 
e financiamentos 101.395 898.223 227.979 674.800

(*) Lc - Linha de crédito.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia o saldo a descoberto da Companhia é R$35.858, 
conforme demonstrado em Nota Explicativa 6.
O vencimento dos empréstimos a longo prazo é o seguinte:

2019 2018
2020 - 334.800
2021 180.000 180.000
2022 508.223 160.000
2023 210.000 -

898.223 674.800
A Companhia possui, ainda, linhas de crédito não utilizadas no montante de R$44.142 com 
vencimento em um ano, revisadas em diferentes datas durante o ano.
Mapa de movimentação dos empréstimos

2019 2018
Saldo inicial 902.779 922.683
Captação 206.000 -
Captação conta garantia 35.858 -
Amortizações (110.000) (14.664)
Juros provisionados 61.339 71.262
Juros pagos (a) (92.678) (75.162)
IOF (3.680) (1.340)
Saldo final 999.618 902.779
(a) Contém os juros capitalizados no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 de R$1.602 
(R$4.047 em 31 de dezembro de 2018) à taxa média de 7,47% (8,19% em 31 de dezembro de 2018).

17. Tributos a recolher
2019 2018

ICMS 51.862 25.819
IRRF e CSLL a pagar 55.848 43.707
COFINS 8.359 7.565
PIS 1.781 1.634
CS/PIS/COFINS terceiros 2.167 1.413
INSS terceiros 785 638
ISS terceiros 1.033 1.082
Outros 6.531 6.279

128.366 88.137
18. Conciliação de alíquota nominal e efetiva de imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda e de contribuição social, relacionadas aos períodos findos 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estão reconciliadas às alíquotas nominais como segue:

31/12/2019 31/12/2018
Imposto

de renda
Contribuição

social
Imposto

de renda
Contribuição

social
Lucro antes do imposto de renda e 

da contribuição social 546.550 546.550 228.825 228.825

Despesa de imposto de renda e da 
contribuição social, às alíquotas 
nominais de 25% e 9% (136.638) (49.190) (57.206) (20.594)

Ajustes para obtenção da alíquota 
efetiva
Juros sobre capital próprio 18.197 6.551 21.291 7.665
Adições permanentes (9.760) (3.513) (5.565) (2.004)
Incentivos fiscais 721 - 698 -

Imposto de renda e contribuição social 
de acordo no resultado do exercício (127.480) (46.152) (40.782) (14.933)

Imposto corrente (139.628) (50.526) (103.922) (37.664)
Imposto diferido 12.148 4.374 63.140 22.731

(127.480) (46.152) (40.782) (14.933)
Alíquota efetiva 23% 8% 18% 7%

19. Patrimônio líquido
19.1.Capital social

Em 31 de dezembro de 2019, o capital social de R$644.460 (R$644.460 em 31 de dezembro de 
2018) está representado por 259.638 mil ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de 
propriedade dos seguintes acionistas:

Capital
detido (%)

Residentes no exterior
Naturgy Distribuicion Latinoamerica, S.A. 54,16%
Pluspetrol Energy Sociedad Anonima 2,26%

Residentes no país
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR 34,56%
Fundo de Investimento em Ações - Dinâmica Energia 8,84%
Outros (e ações em tesouraria) 0,18%

100,00%
O capital dos acionistas residentes no exterior está integralmente registrado no Banco Central 
do Brasil.

19.2.Reserva de lucros, ajuste de avaliação patrimonial e lucros acumulados
São compostos como segue:
a) Reserva legal

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido 
do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim 
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar 
prejuízo e aumentar o capital.

b) Reserva de expansão
A reserva de expansão refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, 
a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em seu plano de 
investimentos, conforme orçamento de capital aprovado e proposto pelos Administradores 
da Companhia.

c) Destinação dos lucros para distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, está assegurado um dividendo 
mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação 
societária brasileira. A Companhia tem utilizado o facultado pelo artigo 9º da Lei
nº 9.249/1995, quanto aos juros sobre o capital próprio a título de remuneração aos 
acionistas, determinados com base na variação “pro rata” dia da Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP), aplicada sobre o patrimônio líquido.
Conforme aprovação em AGOE realizada em 25 de abril de 2019, o valor de R$85.162 foi 
distribuído a título de JCP, a todos os acionistas, sendo pago em parcela única no dia 25 
de julho de 2019.
Outrossim, houve aprovação de distribuição de dividendos no valor de R$255.481 sendo 
distribuídos a todos os acionistas e que foram pagos em parcela única em 18 de dezembro de 
2019 além de aprovação de distribuição de dividendos adicionais proveniente de reserva de 
expansão no valor de R$350.000 sendo paga a primeira parcela de R$206.000 na mesma data e a 
segunda parcela no valor de R$ 144.000 prevista para pagamento no ano de 2020.

2019 2018
Lucro líquido 372.918 173.110
Constituição da reserva legal (2.652) (8.656)
Compensação NIIF 9 (17.020) -
Base de cálculo dos dividendos 353.246 164.455
Dividendos mínimos obrigatórios 25% 88.312 41.114
Distribuição proposta
Juros sobre o capital próprio (bruto) (72.787) (85.162)
Dividendos a pagar (25.472) -
Percentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício 28% 52%

d) Lucro por ação
Em atendimento ao CPC 41 - Resultado por Ação, a Companhia apresenta a seguir as 
informações sobre o lucro por ação em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
O cálculo básico de lucro por ação é computado pela divisão do lucro líquido pela quantidade 
média ponderada das ações ordinárias em circulação no período, conforme cálculo a seguir:

2019 2018
Numerador

Lucro líquido 372.918 173.110
Denominador (em milhares de ações)

Média ponderada de número de ações em circulação 259.638 259.638
Lucro por ação básico e diluído por ações ordinárias 1,43629 0,66674
Nos exercícios de 2019 e 2018 não existiam diferenças entre o resultado por ação básico e 
diluído, uma vez que a Companhia não possuía nenhum instrumento dilutivo.

20. Obrigações com fundo de pensão
O fundo de pensão é administrado pelo Instituto de Seguridade Social da CEG - Gasius, entidade 
fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos e de personalidade jurídica própria, 
instituída em 1987, patrocinada pela Companhia e que tem por finalidade suplementar benefícios 
previdenciários aos empregados da Companhia.

2019 2018
Nº participantes Gasius

Ativos 28 31
Assistidos 1.017 1.038

1.045 1.069
A Companhia é mantenedora dos seguintes planos de benefícios:
Planos de benefícios
i) Complementação de Aposentadoria tipo Benefício Definido (Plano BD)

Plano de benefício definido puro, em fase de extinção, instituído em 1987, o qual foi fechado 
a novas adesões em junho de 2004 e continua mantido apenas para os participantes 
assistidos e pensionistas e para alguns empregados ainda ativos, em caráter residual.
As contribuições da Companhia apresentam como se segue:
Contribuição normal
Destina-se a acumulação de recursos necessários à concessão dos benefícios de renda 
vitalícia e custeio das despesas administrativas do plano. É idêntica às contribuições dos 
participantes e assistidos.
Contribuição especial
Destina-se à acumulação de recursos necessários à concessão dos benefícios de renda 
vitalícia e custeio das despesas administrativas do plano. Representa 6,3175 vezes as 
contribuições dos participantes e assistidos. Essa contribuição teve sua cobrança suspensa 
no ano 2011.

ii) Plano de aposentadoria do ano 1990
Refere-se a benefício de complementação de aposentadoria paga pela Companhia a 13
ex-empregados que no ano de 1990 aderiram ao plano especial de desligamento. A esses 
ex-empregados é paga uma renda mensal vitalícia, não transferível a dependentes, sendo os 
valores desses benefícios atualizados com a mesma periodicidade e no mesmo percentual 
base concedido aos empregados ativos por força dos acordos coletivos de trabalho.

iii) Prêmio aposentadoria
Contempla benefício a ser pago a alguns empregados na data em que se desligarem da 
Companhia por aposentadoria. Esse prêmio é garantido aos atuais admitidos antes de 
31 de dezembro de 1997, e que vierem a se afastar da Companhia em decorrência de 
aposentadoria concedida pelo regime da previdência oficial. O valor individual do prêmio é 
calculado com base no salário do empregado e no tempo de serviço prestado à Empresa, 
sendo seu valor individual máximo equivalente a sete remunerações para empregados que, 
em 31 de dezembro de 1997, contavam 35 anos ou mais de serviço prestado à Companhia.

iv) Plano de saúde para aposentados
Os planos de assistência médica oferecidos pela Companhia são estruturados na 
modalidade de pré-pagamento, ou seja, a Operadora de plano de saúde cobra um prêmio 
mensal per capita para cobertura dos serviços de assistência à saúde.
Os planos de saúde são concedidos a um grupo fechado de aposentados (e seus 
dependentes legais) inscritos no plano até 17 de junho de 1998, anteriormente ao processo 
de privatização da CEG. Para os empregados admitidos até aquela data e que vierem a se 
desligar por motivos de aposentadoria, é oferecida a manutenção no plano pelo período 
de sete anos e meio, a contar da data de afastamento definitiva, sendo extensivo a seus 
dependentes legais.
O plano de saúde passou a ser não contributivo para empregados admitidos a partir de 
fevereiro de 2011; para empregados que contribuíram até essa data foi dada a opção de 
realizar a migração mediante assinatura de Termo de Adesão. Os titulares inscritos no plano 
efetuam contribuições ao plano a título de coparticipação nos eventos de pequeno risco.
As contribuições da Companhia para o plano de previdência administrado pelo fundo de 
pensão e para custeio do plano de saúde administrado diretamente pela CEG totalizaram:

2019 2018
Fundo de pensão (Gasius) 2.214 2.248
Assistência médica 8.992 7.880

11.205 10.128
A composição das obrigações registradas no balanço patrimonial é:

2019 2018
Benefícios especiais de aposentadoria (Plano 90) 6.274 6.071
Prêmio aposentadoria 617 946
Assistência médica para aposentados 270.828 211.875

277.718 218.892

Circulante 64.949 48.025
Não circulante 212.769 170.867

277.718 218.892
A movimentação do passivo atuarial em conformidade com a Deliberação CVM nº 695/2012 
pode ser assim demonstrada:
Em 31 de dezembro de 2018 218.892

Benefícios a pagar 58.826
Em 31 de dezembro de 2019 277.718

A composição dos ativos do plano de pensão Gasius é a seguinte:
2019 2018

Renda fixa
Títulos públicos federais 310.644 272.592
Fundos de investimento de renda fixa 51.033 44.500

361.677 317.092

Títulos de renda variável 115.607 91.574
Investimento imobiliário 30.552 31.988
Outros ativos 29.406 44.156

175.565 167.718
537.242 484.810

21. Provisão para contingências
A provisão para contingências foi constituída com base na expectativa da Administração da 
Companhia e de seus consultores jurídicos para as ações judiciais de natureza cíveis, tributárias 
e trabalhistas, considerando as diversas instâncias em que os processos se encontram. O 
montante da provisão é considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas decorrentes de 
decisões desfavoráveis em causas judiciais.
A composição das provisões de contingências, por natureza, é a seguinte:

2019 2018
Trabalhistas 42.756 43.918
Cíveis 59.256 81.469
Regulatória 521 2.002
Tributárias 142.081 138.537

244.614 265.926
A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:

2018 Adições

Baixas por 
reversão/

pagamento
Atualização

monetária 2019
Trabalhistas 43.918 5.520 (8.535) 1.853 42.756
Cíveis 81.469 6.834 (30.753) 1.706 59.256
Regulatória 2.002 318 (1.900) 101 521
Tributárias 138.537 - (25) 3.569 142.081

265.926 12.672 (41.213) 7.229 244.614

2017 Adições

Baixas por 
reversão/

pagamento
Atualização

monetária 2018
Trabalhistas 32.282 5.039 (12.562) 18.159 43.918
Cíveis 15.144 42.958 (9.516) 32.883 81.469
Regulatória 1.866 1.902 (1.866) 100 2.002
Tributárias 13.593 92.134 - 32.810 138.537

63.885 142.033 (23.944) 83.952 265.926
A Companhia possui R$82.011 (R$80.198 em 31 de dezembro de 2018) referente a valores 
depositados em juízo, por ordem judicial. Esses depósitos são atualizados monetariamente (Nota 12).
Alguns desses depósitos não possuem provisão devido a seus autos não terem a classificação 
de perda provável conforme avaliação da Administração e seus consultores.
a) Contingências tributárias

A composição da provisão para contingências tributárias é a seguinte:
2019 2018

Esfera
Federal 142.081 138.537

142.081 138.537
i) Contingências tributárias com perdas prováveis

Desse montante podemos destacar os seguintes processos:
Ação Ordinária (2001.51.01.017353/0017353-50.2001-4.02-51101)
Questionamento sobre a incidência da CIDE. De acordo com a posição de nossos 
consultores jurídicos, apesar de existirem decisões favoráveis aos contribuintes sobre 
a incidência da CIDE, a maioria das decisões dos Tribunais de 2ª Instância tem sido 
desfavorável, dessa forma, estimamos como provável a expectativa de perda desse 
processo. Assim sendo, a Companhia contabilizou a provisão para perda do referido 
processo, cujo valor em 31 de dezembro de 2019 é de R$11.826 (R$11.534 em dezembro 
de 2018) e está suportado por depósitos judiciais.
Ação Ordinária (2007.51.01.025299-3)
Em setembro de 2005, a Companhia tomou ciência da decisão emitida pela Delegacia da 
Receita Federal de Administração Tributária do Rio de Janeiro - DERAT, que tornou sem 
efeito o reconhecimento do direito creditório das contribuições do PIS e da COFINS pagas 
em duplicidade em anos anteriores no valor nominal de R$83.549. 
O valor atualizado da causa incluindo multas e juros é de aproximadamente R$ 464.804 
em 31 de dezembro de 2019. Após obter provimento apenas parcial de sua defesa nos 
âmbitos administrativos e judicial e considerando critério da análise de seus argumentos 
de defesa, andamento processual e contexto atuais, a Administração da Companhia, 
no exercício de seu julgamento profissional entendeu serem prováveis as chances de 
perda no valor do principal atualizado monetariamente em 31 de dezembro de 2019 de 
R$108.330 (R$105.607 em dezembro de 2018), motivo pelo qual o referido montante foi 
provisionado. Os demais valores inerentes a multas e juros possuem expectativa de perda 
remota e por tal razão, não estão provisionados.
Ação Ordinária (2005.51.01.017290-3)
Em julho de 2005, a Companhia iniciou processo judicial referente à exigência de 
pagamento de INSS em razão de diferenças resultantes de retenções supostamente 
efetuadas a menor no período de fev/99 a set/00. A Companhia provisionou o montante 
atualizado em 31 de dezembro de 2019 em R$16.868 (R$16.416 em dezembro de 2018).
Ademais, a Companhia tem registrado o valor correspondente a honorário de êxito em ações 
judiciais de R$3.320 em 31 de dezembro de 2019 (R$3.294 em 31 de dezembro de 2018). A 
Companhia ainda dispõe de R$1.737 relativas a outras causas com prognóstico provável de perda.

ii) Contingências tributárias com perdas possíveis
Há, na Companhia, outros processos de natureza Federal, Estadual e Municipal que não 
estão provisionados por estarem classificados como perda possível por nossos consultores 
jurídicos, que acompanham o andamento dos processos em todas as instâncias. O valor 
dessas contingências corresponde a R$55.887 em 31 de dezembro de 2019 (R$60.574 
em 31 de dezembro de 2018). 
Desse montante, podemos destacar os seguintes processos:
Em outubro de 2008, a Companhia iniciou processo administrativo referente à exigência, 
por parte da Receita Federal, de supostas diferenças de PIS e COFINS relativas aos meses 
de maio a julho de 2004, junho e julho de 2005, devido a não ter sido comprovada a origem 
dos créditos de ativo imobilizado desse período e a não observação da limitação imposta 
pelo artigo 31, da Lei nº 10.865/04. Os advogados da Companhia estimam como possível a 
probabilidade de perda dessa ação, razão pela qual não foi constituída provisão cujo valor 
atualizado em 31 de dezembro de 2019 é de R$8.764 (R$8.605 em dezembro de 2018).
Em janeiro de 2010, a Companhia iniciou processo administrativo referente a não 
homologação, por parte da Receita Federal, das compensações de créditos oriundos do 
recolhimento a maior de CSLL relativo ao exercício de 2005. Os advogados da Companhia 
estimam como possível a probabilidade de perda dessa ação, razão pela qual não foi 
constituída provisão, cujo valor atualizado em 31 de dezembro 2019 é de R$12.964 
(R$12.686 em 31 de dezembro de 2018).
Em outubro de 2013, a Companhia iniciou processo administrativo referente a não 
homologação parcial, por parte da Receita Federal, das compensações de créditos de 
COFINS. Os advogados da Companhia estimam como possível a probabilidade de perda 
dessa ação, razão pela qual não foi constituída provisão, cujo valor atualizado em 31 de 
dezembro de 2019 é de R$ 19.885 (R$19.121 em 31 de dezembro de 2018).
Os demais processos classificados como possíveis somam R$14.274 (R$20.162 em 31 
de dezembro de 2018).

b) Contingências trabalhistas
As contingências trabalhistas referem-se a ações movidas por ex-empregados da Companhia e 
a ações movidas por ex-empregados de empresas terceirizadas por responsabilidade solidária.
A quantidade dessas ações é demonstrada da seguinte forma:

2019 2018
Quantidade de ações movidas por

Ex-empregados CEG 35 34
Ex-empregados terceiros 593 602
Outros (Ministério Público, INSS) 13 11

641 647
A tabela a seguir apresenta a composição da provisão dos processos trabalhistas:

2019 2018
Ex-empregados CEG 6.689 6.250
Ex-empregados terceiros 36.067 37.668

42.756 43.918
As reclamações trabalhistas classificadas como de êxito possível por parte da Companhia 
totalizam em 31 de dezembro de 2019 R$48.043 (R$46.645 em 31 de dezembro de 2018).
A Companhia, visando à redução das contingências trabalhistas atuais e futuras, tem adotado 
os seguintes planos de ação:
(i) Melhoria do processo de contratação e gestão das atividades das empresas contratadas.
(ii) Análise dos processos mais antigos e relevantes de ex-empregados da CEG e

ex-empregados de empresas terceirizadas para propor acordos, visando à redução da 
contingência laboral e custos com os advogados.

(iii) Contratação de empresa para realização de auditorias nas empresas terceirizadas e 
acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

(iv) Realização de reuniões com as empresas terceirizadas que ainda prestam serviço para a 
CEG e possuem processos trabalhistas, para propor um trabalho conjunto de redução de 
contingências laborais.

(v) Retenção das cauções das empresas terceirizadas para redução das provisões.
c) Contingências cíveis

As contingências cíveis provisionadas referem-se a ações movidas por terceiros contra a 
Companhia, em 31 de dezembro de 2019; essas causas totalizam R$59.256 (R$81.469 
em 31 de dezembro de 2018). Não há destaque, pois individualmente os processos não 
apresentam valores relevantes. 
Há, na Companhia, outros processos que não estão provisionados por estarem classificados 
como perda possível no valor de R$12.928 (R$12.733 em 31 de dezembro de 2018) por 
nossos consultores jurídicos, que acompanham o andamento dos processos.

d) Contingências regulatórias
As contingências regulatórias provisionadas referem-se a ações movidas por terceiros contra 
a Companhia, em 31 de dezembro de 2019; essas causas totalizam R$521 (R$2.002 em 31 
de dezembro de 2018). Não há destaque, pois individualmente os processos não apresentam 
valores relevantes.

22. Informações por segmento
A Administração analisa o desempenho da Companhia considerando as características do seu mercado consumidor e, dessa forma, subdivide o resultado de suas operações nos seguintes segmentos: 
mercado residencial (950.301 clientes pessoas físicas que possuem em seus domicílios equipamentos a gás natural como aquecedores e fogões), comercial (12.923 pequenos e médios estabelecimentos 
comerciais como restaurantes, bares, shopping centers e hotéis), industrial (257 indústrias de diversos setores como químico, fundição e siderurgia, vidros, bebidas entre outros), termoelétrico (4 Usinas 
de Geração de Energia movidas a gás natural) e automotivo (472 postos de combustível de gás natural veicular GNV), todos localizados na área de concessão da Companhia, que compreende a região 
metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Vale destacar que em nenhum de seus segmentos a Companhia possui um determinado cliente que individualmente represente 10% (dez por cento) de sua 
receita total, não havendo dependência com relação a um único cliente.
A composição da margem por segmento pode ser assim demonstrada:

Margem por segmento em 2019
Segmentos Residencial Comercial Industrial Termelétrico Automotivo Construção Outras receitas Total

Volumes m³ mil (não auditado) 112.699 73.742 434.927 1.164.017 1.007.213 - - 2.792.598
Receita bruta 923.990 338.687 1.021.766 967.191 2.238.364 102.662 141.970 5.734.630
Deduções (194.032) (72.657) (197.976) (121.376) (484.466) - (33.011) (1.103.518)

Receita líquida 729.958 266.030 823.790 845.815 1.753.898 102.662 108.959 4.631.112
Custo (253.228) (136.547) (708.890) (779.412) (1.562.333) (102.662) (19.494) (3.562.566)

Resultado bruto 476.730 129.483 114.900 66.403 191.565 - 89.465 1.068.546
Despesas/receitas (521.996)
Resultado antes da tributação 546.550
Provisão p/ IR e contribuição social (173.632)
Lucro do exercício 372.918

Margem por segmento em 2018
Segmentos Residencial Comercial Industrial Termelétrico Automotivo Construção Outras receitas Total

Volumes m³ mil (não auditado) 117.353 74.744 472.287 1.366.462 963.441 - - 2.994.287
Receita bruta 843.664 296.183 934.128 1.025.173 1.784.508 111.327 136.107 5.131.090
Deduções (177.291) (63.597) (185.221) (131.544) (386.198) - (33.907) (977.758)
Receita líquida 666.373 232.586 748.907 893.629 1.398.310 111.327 102.200 4.153.332
Custo (184.054) (113.196) (612.461) (841.581) (1.263.234) (111.327) (4.661) (3.130.514)
Resultado bruto 482.319 119.390 136.446 52.048 135.076 - 97.539 1.022.818
Despesas/receitas (793.993)
Resultado antes da tributação 228.825
Provisão p/ IR e contribuição social (55.715)
Lucro do exercício 173.110
(*) As outras receitas têm a seguinte composição:

2019 2018
Receitas de serviços 130.529 125.360
Receitas de serviços taxados 10.726 10.249
Receita de aluguéis 715 498

141.970 136.107
A Administração não efetua a gestão dos ativos e passivos da Companhia por segmento, motivo 
pelo qual não é apresentada a composição dessas informações.

23. Receita
A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:
Demonstração da receita líquida

2019 2018
Venda de gás 5.489.998 4.883.656
Contratos de construção 102.662 111.327
Outras receitas (a) 141.970 136.107
Total receita bruta 5.734.630 5.131.090

2019 2018

(-) ICMS (661.813) (601.618)
(-) ISS (1.750) (1.565)
(-) PIS (74.576) (63.106)
(-) COFINS (343.504) (290.671)
(-) Taxa de regulação (21.875) (20.798)
Total de deduções (1.103.518) (977.758)
Receita líquida 4.631.112 4.153.332
(a) É constituído principalmente pela receita de ATR (Acesso de Terceiros à Rede), onde o 

cliente remunera a passagem do gás pela rede, pois a aquisição do gás é negociada com a 
Petrobras. Ademais, são registradas nessa linha receitas provenientes de partes relacionadas 
e demais prestações de serviços.
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24. Custo

2019 2018

Compra de gás e de serviços (3.369.624) (2.932.103)
Custo dos contratos de construção (102.675) (111.329)
Custo de pessoal (20.479) (21.290)
Custo de amortização do intangível (69.788) (65.788)

(3.562.566) (3.130.514)
25. Compromissos e contingências

25.1. Fornecedor de gás
Em 28 de novembro de 2008 entrou em vigência o contrato de fornecimento de gás natural com 
a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras para uso convencional (“Contrato”), assinado em 18 de 
julho de 2008.

Em 1º de junho de 2017, foi celebrado o Termo Aditivo nº 12 ao contrato de fornecimento 
de gás natural com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, no qual as partes acordam em 
aumentar a quantidade diária contratual. Esse aditivo se encontrava vigente na data de 
encerramento do trimestre.

Pelo Aditivo nº 13 ao citado contrato de fornecimento de gás natural, a CEG se comprometeu a 
partir do ano de 2019: 
(i) A retirar da Petrobras e, mesmo que não retire, a pagar uma quantidade de gás que, na 

média diária do referido mês, corresponda a 70% da QDC - compromisso Retirada Mínima 
Mensal (RMM); 

(ii) A retirar da Petrobras e, mesmo que não retire, a pagar um Encargo de Capacidade do 
referido mês, correspondente a 100% da QDC.

Em 31 de dezembro de 2019, não houve pagamento de RMM.
25.2.Revisão tarifária

Em 2013, foi concluído o Processo Regulatório sobre a 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas 
da Concessionária, aprovado pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora de Energia e 
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (“AGENERSA”), por meio da Deliberação 
AGENERSA nº 1.796. Assim, a AGENERSA definiu uma taxa de remuneração (CAPM) de 
9,757%, aprovou todo o plano de investimentos proposto para o quinquênio 2013-2017, 
efetuou pequenos ajustes em contas de custos operacionais, aprovou o redesenho da estrutura 
tarifária proposto pela CEG e estabeleceu uma compensação por conta da subexecução de 
investimentos do quinquênio passado. Como resultado para o quinquênio, as margens da 
Concessionária sofreram uma redução de 1,99%.
No entanto, a Deliberação AGENERSA nº 1.796 e seus efeitos foram suspensos por uma decisão 
liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro até 18 de dezembro de 
2013, quando foi negado o seguimento de tal decisão. Dessa forma, em função da revogação 
da liminar, a AGENERSA homologou nova Deliberação de nº 1.881, que aprovou a estrutura 
tarifária recalculada pela Concessionária, por conta do atraso ocasionado pela referida liminar, 
definindo a aplicação do resultado da RTI a partir de 1º de janeiro de 2014, com os devidos 
ajustes de custo de gás, IGP-M e retroatividade.

25.2.Revisão tarifária

Em razão do atraso para a homologação do resultado da Revisão Tarifária, enquanto aguardava 
o resultado definitivo do Processo Regulatório, a Companhia arrecadou um montante financeiro 
superior ao devido, dessa forma, a AGENERSA também determinou um fator de retroatividade 
que foi aplicado às margens durante os anos 2014/2017, o que representou uma redução 
adicional de 3,60%.
No 2º semestre de 2017, a Companhia enviou à Agência Reguladora de Energia e Saneamento 
Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA a proposta de revisão tarifária (4ª Revisão 
Quinquenal Tarifária), conforme determina a cláusula sétima do contrato de concessão firmado 
entre a Companhia e o Estado do Rio de Janeiro em 21 de julho de 1997. Posteriormente, 
em 28/09/2018 e em 19/11/2018, foram enviados Relatórios Complementares da 4ª Revisão 
Quinquenal de Tarifas, visando adequar ao cenário mais atual e ainda atender à solicitação do 
Poder Concedente. O processo de revisão tarifária encontra-se atrasado, aguardando definição 
da Agência Reguladora.

26. Despesas gerais e administrativas
2019 2018

Despesa de pessoal (84.057) (96.085)
Serviços profissionais e contratados (94.463) (109.753)
Amortização do intangível (62.706) (59.442)
Serviços e outros gastos (50.287) (49.588)
Serviços de manutenção (40.155) (42.558)
Utilidades, materiais e serviços (25.820) (23.572)
Entidade de previdência privada (1.263) (1.891)
Provisões (reversão) líquidas 18.539 (118.633)
Perdas e reservas (26.451) (24.523)
Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa (69.144) (38.040)

(435.807) (564.085)
27. Outras despesas, líquidas

2019 2018
Impostos e taxas (a) (19.076) (14.510)
Ganho/perda na alienação de intangível 299 (4.571)
Indenização a terceiros (14.379) (18.003)
Despesa com impostos (434) (672)
Despesas indedutíveis (1.188) (8.647)
Outras receitas operacionais 13.150 3.871
Outras despesas operacionais (13.187) (4.922)

34.815 (47.454)
(a) Com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas, o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). A referida legislação foi 
regulamentada e publicada no Diário Oficial do Estado em novembro de 2016, gerando variação 
relevante frente ao período de comparação.

28. Resultado financeiro
2019 2018

Receitas financeiras
Rendas sobre aplicações financeiras 6.623 5.489
Atualizações monetárias e cambiais ativas 244 1.679
Receita de juros e encargos 30.233 12.731
Variações monetárias ativas 26.228 3.970
Outras receitas financeiras 2.744 1.034

66.072 24.903
Despesas financeiras

Juros de empréstimo (61.339) (67.620)
IOF (299) (958)
Atualizações monetárias e cambiais passivas (39.760) (116.533)
Fiança bancária (14.417) (17.213)
Outras despesas financeiras (1.631) (5.033)

(117.446) (207.357)
(51.374) (182.454)

29. Seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos, buscando no mercado
coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas foram contratadas pelos 
montantes a seguir indicados, considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e 
a orientação de seus consultores de seguros.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro 
contratadas com terceiros:

Em reais

Ramos Vigência das apólices
Importâncias

seguradas
Risco operacional (*) 29/10/2019 a 29/10/2020 475.000
Responsabilidade civil geral (*) 29/10/2019 a 29/10/2020 380.000
Responsabilidade civil - administradores - 

diretores e dirigentes (**) 29/09/2019 a 29/10/2020 94.000
(*) Apólice/limites únicos compartilhados entre as empresas CEG e CEG RIO.
(**) Apólice/limites únicos compartilhados entre as empresas CEG, CEG RIO, GNSPS e GNS.

30. Eventos subsequentes
Propagação do Novo Coronavírus
Desde o início do ano de 2020, temos acompanhado a propagação no Novo Coronavírus 
(“Covid-19”) ao redor do mundo. A Companhia efetuou uma análise dos riscos e incertezas 
relacionados ao Covid19 e não identificou nenhum impacto relevante até o momento que 
requeresse ajuste sobre essas demonstrações financeiras.
Neste momento não é possível mensurar de forma precisa ou antecipar os eventuais impactos 
econômico financeiros futuros decorrentes de uma pandemia do Covid-19.
Contudo, considerando as novas legislações publicadas no âmbito de nosso Estado, em 
especial a Lei 8769/2020, a Companhia diligenciou junto ao mercado financeiro novas linhas 
de crédito que possam garantir possíveis necessidades de fluxo de caixa, estas motivadas, 
principalmente, por eventual incremento na inadimplência. Adicionalmente, mantemos relação 
próxima com nossos fornecedores e, havendo necessidade, buscaremos a extensão dos prazos 
para pagamento.
A Companhia entende que as condições do contrato de concessão, bem como o prazo remanescente 
deste, permitem absorver todos os impactos financeiros decorrentes dessa Pandemia.
Por fim, temos conhecimento da existência de outros Projetos de lei, tal como o PL 2049/2020, 
que poe serem Projetos não alteram o ordenamento jurídico vigente.

Aos
Conselheiros, Administradores e Acionistas da
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Rio de Janeiro-RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG (Companhia) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 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 auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de 
como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo 
aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para 
responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo 
aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
Receita de venda de gás fornecida e não faturada
Parte das receitas reconhecidas pela Companhia referem-se a serviços prestados e não faturados aos consumidores finais (“receitas não faturadas”), uma 
vez que o faturamento é efetuado tomando como base ciclos de leitura que em alguns casos se sucede ao período de encerramento contábil. A receita 
não faturada é estimada para a venda de gás realizada nos últimos dias de cada mês e estornada no mês subsequente quando do efetivo faturamento.
Conforme divulgado na Nota 7, em 31 de dezembro de 2019, essa estimativa totalizou R$202.933 mil e foi mensurada com base nas projeções de 
consumo de gás, calculado com base no volume consumido de cada cliente no último mês. Considerando que o reconhecimento de parte da receita da 
venda de gás envolve julgamento significativo por parte da Administração na determinação das premissas nas quais as estimativas se suportam, além 
da magnitude dos montantes envolvidos, o monitoramento desse assunto foi considerado como significativo para auditoria e mantido como um assunto 
importante no processo de auditoria neste exercício.
Como nossa auditoria conduziu este assunto
Nossos procedimentos de auditoria para a receita de gás fornecida e não faturada incluíram, entre outros:(i) avaliação do desenho e da eficácia operacional 
dos controles internos implementados pela Companhia para o cálculo da receita não faturada; (ii) compreensão e documentação do processo de estimativa, 
incluindo a determinação e revisão das premissas por parte da Administração; (iii) recálculo da estimativa de receita de venda de gás realizada e não 
faturada em dezembro de 2019 considerando: (1) comparação da estimativa com a receita efetivamente faturada no mês subsequente; (2) tarifa de venda 
de gás conforme o preço por segmento, (3) dias estimados de consumo não faturado por cliente; e (4) seleção, em base amostral de receitas estimadas 
por cliente para inspeção do documento de última medição realizada no ano, com o objetivo de confirmar que a quantidade de dias estimados por cliente 
descritos acima é obtida a partir da data da última leitura no medidor de gás.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que as políticas 
de mensuração e reconhecimento das receitas não faturadas adotadas pela Administração, assim como as respectivas divulgações na Nota Explicativa nº 
7, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Mensuração do passivo atuarial
A Companhia tem planos vitalícios de benefício pós-emprego, concedidos a empregados e ex-empregados, relativos à assistência médica e plano de 
pensão. Os saldos decorrentes de sua mensuração são relevantes no contexto das demonstrações financeiras e envolvem a necessidade de considerar 
premissas e julgamentos para determinação dos valores. Em 31 de dezembro de 2019, as obrigações atuariais da Companhia totalizam R$277.718 mil 
conforme divulgado na Nota Explicativa nº 20.
O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para nossa auditoria, uma vez que o processo de mensuração desse passivo é complexo e 
envolve um alto grau de subjetividade e é baseado em cálculos atuariais, que utilizam diversas premissas, tais como taxa de retorno esperada sobre os 
ativos de fundo de pensão, crescimentos salariais futuros, taxas de mortalidade e aumentos futuros de benefícios de aposentadorias e pensões. Essas 
obrigações são altamente sensíveis a mudanças nessas premissas.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a atualização de nosso entendimento dos processos relevantes estabelecidos pela 
Administração para o cálculo das obrigações relacionadas aos benefícios a empregados. Com o auxílio de nossos especialistas atuariais, obtivemos o 
entendimento e validamos através de recálculo independente, as principais premissas aplicadas pela Administração através de empresa especializada em 
avaliação atuarial, contratada pela Administração, para o cálculo das obrigações de benefícios a empregados e comparamos as principais premissas com 
as aquelas usualmente praticadas no mercado e aplicadas no cálculo das obrigações.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o passivo atuarial, que está consistente com a avaliação da Administração, 
consideramos que os critérios e premissas de mensuração desde passivo adotados pela Administração são aceitáveis, no contexto das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. Também avaliamos a adequação das divulgações efetuadas pela Companhia incluídas na Nota Explicativa nº 20 às 
demonstrações financeiras.
Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 21, a Companhia é parte em diversos processos administrativos e judiciais envolvendo questões de 
naturezas trabalhistas, fiscais e cíveis, oriundos do curso ordinário de seus negócios.
A atribuição do prognóstico de perda aos processos envolve elevado grau de subjetividade por parte dos assessores legais que patrocinam a defesa da 
lide, assim como parte da Administração da Companhia, abrangendo também a mensuração de eventuais desembolsos futuros. Nesse processo, são 
considerados, entre outros, os aspectos relacionados com a existência de jurisprudência e/ou a recorrência das demandas apresentadas.
O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para nossa auditoria devido à relevância dos valores envolvidos nos processos, ao grau de 
julgamento envolvido na determinação se uma provisão deve ser constituída, sua estimativa de valor e a probabilidade de desembolso financeiro, bem 
como pela complexidade dos assuntos e do ambiente tributário no Brasil.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, realização de reuniões periódicas com a Administração para discutir a evolução dos 
principais processos judiciais em aberto, circularização aos consultores jurídicos (quanto aos valores e prognósticos de perda das demandas envolvendo 
a Companhia); o confronto das informações resultantes do processo de circularização com aquelas registradas pela Companhia; a obtenção de 
representações formais do departamento jurídico da Companhia e da Administração.
Para os processos mais relevantes, testamos o cálculo dos valores registrados e divulgados e avaliamos os prognósticos em relação à jurisprudência e 
teses jurídicas conhecidas. Nós envolvemos nossos profissionais de Impostos na execução desses procedimentos.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a provisão para contingências, que está consistente com a avaliação da 
Administração, consideramos que as políticas adotadas pela Administração para a mensuração das causas classificadas como probabilidade de perda 
provável e possível, assim como as respectivas divulgações na Nota Explicativa nº 21 são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras.
Adoção da Norma Contábil de Arrendamentos (CPC 06 (R2))
A Companhia adotou o CPC 06 (R2) “Arrendamentos”, de forma retrospectiva, com o efeito cumulativo da aplicação inicial reconhecido na data da 
aplicação inicial, ou seja, 1º de janeiro de 2019. A adoção inicial dessa norma resultou no reconhecimento de ativos de direito de uso e passivo de 
arrendamento no valor de R$15.643 em 1º de janeiro de 2019.

A Administração da Companhia concluiu o estudo sobre os impactos dessa nova norma em suas demonstrações financeiras, que incluiu: (i) estimativa 
do prazo do arrendamento, considerando um período não cancelável e os períodos cobertos por opções de extensão do prazo do arrendamento, quando 
esse exercício depender apenas da Companhia e estiver razoavelmente certo; (ii) revisão detalhada da natureza dos diversos contratos de arrendamento 
inerentes ao setor; (iii) uso de premissas no cálculo da taxa de desconto, que foi baseada na taxa de juros incremental do período do contrato; (iv) desenho 
e implementação de controles internos para capturar adequadamente modificação ou cancelamento de contratos devido ao curso do vencimento do 
arrendamento e identificação de novos contratos de arrendamento.
A validação de relatórios e ferramentas implementadas pela Administração da Companhia para garantir a totalidade e integridade dos contratos de 
arrendamento, bem como a coleta de dados apropriada e a mensuração dos saldos e transações registrados nas demonstrações financeiras foram 
altamente complexas devido à quantidade significativa de contratos de arrendamentos. Além disso, existem certos aspectos da adoção do CPC 06 que 
requerem que a Administração exerça julgamento significativo, como a determinação da taxa incremental de empréstimo e a classificação de arrendamento 
com base em seus prazos contratuais.
Por essas razões, a avaliação, mensuração e divulgação desse assunto foram consideradas como área de foco em nossa auditoria. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, os seguintes procedimentos: (i) análise e inspeção dos contratos vigentes na data de adoção 
e celebrados em 2019, a fim de avaliar se a população de arrendamentos está completa; (ii) comparação do contrato incluído na população fornecida 
pelo departamento de compras com os contratos considerados no escopo da nova norma contábil, verificando a possível existência de contratos que 
não estão sendo considerados; (iii) testes em base de amostragem, para garantir se os dados utilizados pela Companhia na mensuração dos valores 
de arrendamento são consistentes com os contratos originais; (iv) com o auxílio de nossos especialistas, obtivemos e validamos a adequação da taxa 
de desconto utilizada pela Companhia está consistente com a norma contábil; (v) a adequação do modelo utilizado pela Companhia para determinar os 
passivos de arrendamento; (vi) avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras.
Baseados nos resultados dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação da Administração, consideramos 
aceitáveis os critérios e as estimativas da Administração, assim como as respectivas divulgações nas Notas Explicativas nºs 2 e 14, no contexto das 
demonstrações financeiras.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da Administração 
da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada 
com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no 
Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente 
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes, quando 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 

obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos.
Fornecemos, também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e, que dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, 
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de 
tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Gláucio Dutra da Silva
Contador CRC-1RJ090174/O-4

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DIRETORIA EXECUTIVA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO FISCAL

CONTADOR

Katia Brito Repsold Diretor-Presidente

Bianca Giovana Wanderley Mascaro Diretora Comercial

Marco Francesco Patriarchi Diretor Econômico-Financeiro

Eduardo Cardenal Rivera Diretor Técnico

Renato Achutti
Felipe Kfuri Moreira da Silva
Paulo Andrade Rodrigues
Ana Carolina Sartori Natal

Celso José de Faria Vianna

Antonio Gallart Gabás

Presidente

Katia Brito Repsold

Bruno Armbrust

Rafael Pablo Salas Cox

Rita Ruiz de Alda Iparraguirre

Miguel Gustavo Occhipinti
Djalma Roque de Amorim Junior
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Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - CÓDIGO CVM 01661-6

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, reunidos 
nesta data, examinaram o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2019 e a proposta de Destinação do Resultado de 2019.

Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia no decorrer do exercício e, considerando, 
ainda, o relatório dos auditores independentes, emitido sem ênfases e ressalvas, com data de 26/03/2020, o Conselho Fiscal, por unanimidade, é de 
opinião que os referidos documentos e propostas encontram-se em condições de serem aprovados pela Assembleia Geral dos Acionistas.

Rio de Janeiro (RJ), 26 de março de 2020.

Renato Achutti Felipe Kfuri Moreira da Silva Murici dos Santos
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CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO DA CEG RIO S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2019 2018
Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 83.418 82.715

Contas a receber de clientes (Nota 7) 206.726 172.366

Tributos a recuperar (Nota 8) 57.302 18.952

Despesas antecipadas 396 28

Outros ativos 1.157 1.918

348.999 275.979

Não circulante

Tributos a recuperar (Nota 8) 9.571 19.446

Depósitos judiciais 2.861 2.821

Ativos fiscais diferidos (Nota 9) 23.695 24.333

Outros ativos de longo prazo 18 18

36.145 46.618

Intangível (Nota 11) 651.465 663.490

Ativos de direito de uso (Nota 12) 873 -

688.483 710.108

Total do ativo 1.037.482 986.087

2019 2018
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores (Nota 13) 231.254 187.534
Fornecedor de arrendamento (Nota 12) 507 -
Empréstimos e financiamentos (Nota 14) 197.839 178.840
Tributos a recolher (Nota 15) 27.546 20.160
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 10) 320 1.359
Dividendos e JCP a pagar (Nota 16.b) 27.056 18.452
Demais contas a pagar 1.429 2.172

485.951 408.517

Não circulante
Empréstimos e financiamentos (Nota 14) 160.000 190.000
Fornecedor de arrendamento (Nota 12) 410 -
Provisão para contingências (Nota 17) 17.036 16.513
Débitos restituíveis 2.101 -
Recebimentos antecipados - 379

179.547 206.892
Total do passivo 665.498 615.409

Patrimônio líquido (Nota 16)
Capital social 161.419 161.419
Reserva de capital 90 90
Reservas de lucros 210.475 210.008
Instrumentos financeiros (Nota 16.g) - (839)
Total do patrimônio líquido 371.984 370.678

Total do passivo e patrimônio líquido 1.037.482 986.087

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Receita líquida (Nota 19) 2.733.385 2.115.343
Custo do serviço prestado (Nota 20) (2.459.522) (1.880.423)

Lucro bruto 273.863 234.920
Despesas gerais e administrativas (Nota 23) (77.203) (91.085)
Outras despesas, líquidas (Nota 24) (8.779) (14.291)

Lucro operacional 187.881 129.544
Resultado financeiro, líquido (Nota 25) (30.757) (32.301)

Receitas financeiras 6.263 8.423
Despesas financeiras (37.020) (40.724)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 157.124 97.243
Imposto de renda e contribuição social - correntes (Nota 15.b) (46.445) (30.949)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos (Nota 15.b) (637) 4.004
Lucro líquido do exercício 110.042 70.298
Quantidade de lote de mil ações em circulação 1.995.023 1.995.023
Lucro líquido básico por lote de mil ações 55,16 35,24

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Lucro líquido do exercício 110.402 70.298
Outros componentes do resultado abrangente
Total do resultado abrangente do exercício 110.402 70.298

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reserva de 
capital - 

incentivos fiscais

Reserva de lucros (Nota 17) Ajuste de 
Avaliação

Patrimonial
Capital
social Expansão Legal Especial

Dividendo
adicional proposto

Lucros
acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2017 159.099 90 102.994 26.950 33.794 62.847 - - 385.774
Aumento de capital 2.320 - (2.320) - - - - - -
Dividendos adicionais aprovados - - - - - (62.847) - - (62.847)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 70.298 - 70.298
Instrumentos financeiros - - - - - - - (839) (839)
Destinação do lucro: - - - - - - - - -
Reserva legal - - - 3.515 - - (3.515) - -
Juros sobre o capital próprio (R$10,8811 por lote de mil ações) - - - - - - (21.708) - (21.708)
Destinação de resultado a definir em AGOE (abril/2019) - - - - - 45.075 (45.075) - -
Em 31 de dezembro de 2018 161.419 90 100.674 30.465 33.794 45.075 - (839) 370.678
Reversão de reserva de expansão - - (11.501) - - - 11.501 - -
Dividendos adicionais aprovados - - - - (33.794) (45.075) - - (78.869)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 110.042 - 110.042
Instrumentos financeiros - - - - - - (839) 839 -
Destinação do lucro:
Reserva legal - - - 1.819 - - (1.819) - -
Juros sobre o capital próprio (R$9,3959 por lote de mil ações) - - - - - - (18.745) - (18.745)
Dividendos propostos (R$5,5749 por lote de mil ações) a definir em AGOE - - - - - - (11.122) - (11.122)
Destinação de resultado a definir em AGOE (abril/2020) - - - - - 89.018 (89.018) - -
Em 31 de dezembro de 2019 161.419 90 89.073 32.284 - 89.018 - - 371.984

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social 157.124 97.243
Ajustes

Amortizações do intangível e diferido 39.306 38.030
Depreciação ativo por direito de uso 558 -
Provisão para contingências (270) 4.248
Atualização das contingências 793 8.619
Juros provisionados e não pagos 26.708 29.752
Resultado na venda do intangível - (6)
Juros sobre arrendamento 112 -
Atualização monetária sobre depósito judicial (71) (166)
Reversão do crédito do contas a receber 3.075 -
Baixa impostos não recuperáveis - 2.833
Provisão (reversão) para perda esperada de crédito (2.437) 3.496
Custos de empréstimo 678 1.036
Lucro antes dos impostos ajustado 225.576 185.085
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (34.998) (2.839)
Tributos a recuperar e diferidos 22.206 37.120
Outros ativos 424 773
Fornecedores 43.720 16.233
Tributos a recolher (39.696) (23.807)
Partes relacionadas (1.038) (328)
Outros passivos 1.423 51
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações (7.959) 27.203
Juros pagos sobre empréstimos (38.387) (23.409)
Juros pagos sobre direito de uso (119) -
Imposto de renda e contribuição social pagos (50.043) (44.417)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 129.068 144.462
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições do intangível (27.281) (45.187)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (27.281) (45.187)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Amortização de empréstimos - (2.845)
Amortização principal sobre direito de uso (507) -
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (97.321) (88.156)
Imposto de renda sobre juros sobre capital próprio (3.256) (3.270)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (101.084) (94.271)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 703 5.004
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 82.715 77.711
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 83.418 82.715

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

A área de concessão da empresa é composta pelas regiões Norte e Noroeste Fluminense; Baixada 
Litorânea; Região Serrana; Médio Paraíba e Centro Sul do Estado, nas quais um total de 35 municípios 
são atendidos. 
Entre eles, 22 municípios são atendidos com rede de gás canalizado. São eles: Arraial do Cabo; Barra 
do Piraí; Barra Mansa; Cabo Frio; Campos dos Goytacazes; Casimiro de Abreu; Engenheiro Paulo 
de Frontin; Itatiaia; Macaé; Paraíba do Sul; Petrópolis; Piraí; Porto Real; Quatis; Resende; Rio das 
Flores; Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia; Três Rios; Volta Redonda. Os municípios de Carapebus, 
e Quissamã possuem rede de passagem.
No sistema estruturante de abastecimento é construída uma rede internamente no município, que 
é abastecida com GNC – Gás Natural Comprimido, através de uma base de descompressão de 
gás natural. Nesse sistema são atendidos 05 municípios: Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, 
Saquarema, Teresópolis e Angra dos Reis. Desde o final de 2018 estão em curso obras para 
atendimento - também por este sistema - ao munícipio de Itaperuna.
No sistema de abastecimento ponto a ponto a entrega do gás é feita individualmente a cada cliente. Nesse 
sistema, são atendidos 08 municípios: Araruama, Iguaba Grande, Paty do Alferes, Paraty, Rio Bonito, 
Santo Antônio de Pádua, Valença e Vassouras, além de Itaipava (Distrito do Município de Petrópolis).

Municípios atendidos 2019

Com rede de gás canalizado e GNC estruturante 27

Com GNC ponto a ponto 8

Total 35

Em todos os municípios mencionados quase 4 mil residências e mais de 170 comerciantes passaram 
a contar com o conforto e a segurança do abastecimento por gás natural canalizado a partir de 2019. 
No total, mais de 4,1 mil novos clientes passaram a ser abastecidos com gás natural nos segmentos 
residencial, comercial, industrial, gás natural veicular – GNV e Geração Elétrica. Assim, ao final do 
ano, a empresa já atendia a um total de 82.924 clientes.

Número de Clientes 2019 2018 Variação

Residencial 81.144 77.169 3.975

Comercial 1.560 1.382 178

Industrial 93 93 0

Postos de GNV 125 124 1

Geração Elétrica + ATR* 2 2 0

Total 82.924 78.770 4.154

*ATR – Acesso de Terceiros a Rede
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As vendas médias diárias totais de gás natural atingiram 6.289,05 Mil m³/dia, apresentando um 
aumento de 15,32% frente a 2018, quando somaram 5.451,78 Mil m³/dia. Esse incremento decorreu 
principalmente do aumento de vendas nos segmentos industrial e termelétrico.

Vendas (mil m³/dia) 2019 2018 Variação%

Residencial 16,53 16,03 3,12

Comercial 13,25 11,97 10,69

Industrial 1.764,12 1.629,91 8,23

Postos de GNV 636,02 639,26 0,51

Total do mercado convencional 2.429,92 2.297,17 5,78
Geração Elétrica + ATR* 3.859,13 3.154,61 22,33

Total 6.289,05 5.451,78 15,36

*ATR – Acesso de Terceiros a Rede
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A proposta da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas (2018-2022), foi enviada no segundo semestre 
de 2017 à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – 
Agenersa, conforme determina a cláusula sétima do contrato de concessão firmado entre a empresa 
e o Estado do Rio de Janeiro, em 21 de julho de 1997. 
Posteriormente, em 28/09/2018 e em 19/11/2018, foram enviados Relatórios Complementares 
da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas, visando adequação ao cenário mais atual e ainda atender à 
solicitação do Poder Concedente, inserindo os novos investimentos para atendimento a novas 
usinas termoelétricas. O processo de revisão tarifária encontra-se ainda em andamento, aguardando 
definição da Agência Reguladora.

O contrato de suprimento de gás firmado com a Petrobras foi aditado prolongando sua vigência por 
mais dois anos. Essa medida estava prevista no contrato vigente, mediante apresentação - por parte 
da Petrobras - de nova cláusula de preços de gás. Tendo em vista que a proposta de alteração de 
preço apresentou redução em relação a precificação vigente, a concessionária optou por ajustar suas 
quantidades contratuais e aditar o contrato. 

O Governo Federal criou o programa denominado Novo Mercado de Gás. De acordo com o Governo, 
o objetivo é a formação de um mercado aberto, dinâmico e competitivo, buscando a redução do preço 
do gás natural e, consequentemente, o incentivo ao desenvolvimento econômico do País. O Programa 
é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e desenvolvido em conjunto com a Casa Civil da 
Presidência da República, o Ministério da Economia, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade). Ainda de acordo com o Governo, as medidas adotadas no programa visam 
ao uso mais eficiente das infraestruturas existentes, à atração de novos investimentos e à promoção 
da concorrência no mercado de gás natural.
Com a criação desse novo programa no âmbito federal, tornam-se necessárias adequações das 
regulações estaduais às mudanças implementadas no programa. Desta forma, a Companhia vem 
acompanhando as modificações implantadas no âmbito do Governo do Estado, inclusive por atuação da 
agência reguladora estadual, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio 
de Janeiro – Agenersa. Neste contexto, a distribuidora tem atuado em conjunto com a agência reguladora, 

o Governo do Estado e outros atores do mercado carioca, visando possibilitar a abertura do mercado, de 
forma transparente, visando a garantia da segurança jurídica e o cumprimento do Contrato de Concessão.
As principais regras que constam da regulamentação da AGENERSA são, dentre outras, a definição 
de critérios de enquadramento de agentes livres, procedimentos para aquisição de gás pela 
distribuidora por meio de chamamentos públicos e regras e formas de remuneração relacionadas 
gasodutos dedicados. A Deliberação da AGENERSA ainda está em fase de julgamento de embargos 
interpostos por todos os agentes do mercado, inclusive, pela distribuidora.

Com o compromisso de colocar o cliente no centro de seu modelo de negócio, como fator chave de 
sustentabilidade, a empresa atuou alinhada com os seguintes princípios de sua responsabilidade 
social corporativa:
• Os clientes estão no centro do que fazemos;
• Tratamos os nossos clientes como gostaríamos de ser tratados; e
• Gostamos de inovar para fazer o dia a dia mais fácil para nossos clientes
Com essa visão, a companhia registrou um total de 94 mil contatos de clientes, em seus diferentes 
canais de relacionamento: telefone, chat, agência e e-mail.
O callcenter fechou o ano com um total de 62 mil chamadas de clientes, sendo 80% atendidas em 20 
segundos, o que colocou a prestação de serviço desse canal dentro dos níveis de excelência.
Buscando facilitar o atendimento, especialmente para o perfil de cliente que prefere efetuar suas 
solicitações em ambiente digital, a companhia lançou, em julho, o portal www.minhanaturgy.com.br,
facilitando a solicitação de serviços e o atendimento via chat, pelo celular.
Com uma linguagem simples e fácil acesso, o chat se converteu no segundo canal mais procurado 
pelo cliente com perfil digital. Ao longo do ano, foram 4.270 atendimentos realizados pelo chat, 529% 
a mais do que o alcançado em 2018. Além da alta no volume de atendimentos, o chat recebeu 95% 
de avaliações positivas no pós-atendimento.
Internamente, a empresa revisou todos os procedimentos de atendimento ao cliente, buscando não só 
se adequar a legislação vigente, como também desburocratizar esse serviço e agilizar as demandas. 
Nos diversos canais de atendimento, a empresa continuou fomentando a adesão à Conta Inteligente 
(recebimento da fatura via e-mail). Essa é uma ação sustentável que resulta também em redução de 
custos com o envio de correspondências físicas.
O sistema de atendimento móvel seguiu viabilizando a prestação de serviços presenciais itinerantes a 
clientes residenciais localizados em municípios do interior do estado.
A empresa também, estreitou sua parceria com as instituições de amparo e defesa do consumidor e 
melhorou os prazos de atendimentos, participando de eventos como o Procon Carioca (Municipal) e 
Procon Estadual. 
Em 2019, a área de atendimento de segundo nível atendeu 366 clientes, por meio da sua Ouvidoria, 
redes sociais e da Agenersa, atingindo 100% dos indicadores de qualidade, em relação aos prazos de 
resposta da Ouvidoria e Agenersa.
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Ouvidoria AGENERSA Redes Sociais

(*) Redes sociais: Facebook, Twitter e site Reclame Aqui.

Em 2019, foi concluído o Projeto de Cartografia Digital dos municípios de Saquarema, Araruama, 
Cachoeiras de Macacu, Angra dos Reis, Itaperuna, Teresópolis e Campos dos Goytacazes. Esse 
projeto produziu dados geográficos abrangendo uma área de aproximadamente 287 km².
Foi dada continuidade ao projeto de gaseificação do município de Angra dos Reis, onde foram 
assentados 0,7 km de rede de média pressão (PE) de gás natural, visando o abastecimento de 
indústrias, postos de GNV, além de clientes residenciais e comerciais da região. 
A rede de distribuição de gás canalizado da região, que possui um total de 1.279 km de extensão, 
está dentro de padrões internacionais de segurança e de confiabilidade. A empresa tem um sistema 
de detecção preventiva que inspeciona constantemente a rede de distribuição de gás e mantém 
os índices de segurança de acordo com as mais eficientes referências internacionais e dentro dos 
objetivos fixados pelo grupo Naturgy.

A empresa é certificada e mantém, desde 2012, um Sistema de Gestão Ambiental em conformidade 
com a ISO 14001:2004, com o compromisso de desenvolver suas atividades tendo o foco na 
preservação ambiental e na utilização eficiente dos recursos naturais. A partir de 2014, essa 
certificação foi ampliada para todas as atividades da empresa. Em 2018, a Certificação foi atualizada 
com sucesso para a versão 2015 (ISO 14001:2015).
No contexto desta certificação, a política ambiental da empresa pauta suas ações visando inclusive 
garantir a prevenção de contaminação mediante a melhoria continuada, o emprego das melhores 
técnicas disponíveis e o controle e a minimização dos riscos ambientais.
Além disso, atua difundindo o conhecimento de temas e ações sustentáveis e de preservação e proteção 
ao meio ambiente, realizando treinamentos e ações de conscientização e segurança no ambiente 
de trabalho, envolvendo seus colaboradores e prestadores de serviços terceirizados. Desde 2015, a 
empresa promove anualmente o Fórum Ambiental com objetivo de conscientizar os colaboradores e 
difundir as práticas ambientais desenvolvidas pelo grupo controlador. Em 2019 foi realizado um evento 
em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) com palestras diversas.
Regularmente, a distribuidora realiza inspeções ambientais que visam identificar oportunidades de 
melhoria em suas unidades e nas de seus prestadores de serviços terceirizados. O objetivo é verificar 
se as atividades e processos estão em conformidade com a legislação vigente e com as normas 
internas do grupo Naturgy. Em 2019, foram realizadas 40 inspeções em empresas contratadas e 5 
inspeções em estações.
A preocupação com suas emissões atmosféricas de carbono ultrapassa a esfera de seu processo 
produtivo e administrativo. Por isso, a empresa busca ir além da demanda de captação de carbono de 
suas atividades operacionais, neutralizando as emissões de carbono geradas por eventos externos 
voltados para os colaboradores. A iniciativa de compensação ambiental é voluntária. Em 2019 foram 
neutralizados 21.779 kg de CO2.
A empresa realizou ainda ações e campanhas de Economia Circular a fim de reduzir os impactos 
negativos decorrentes de sua atuação, tais como: redução de consumo de água, energia e papel; 
fomento ao consumo de GNV e etanol frente à gasolina; ecolavagem da frota (sem uso de água); 
programa de compostagem do resíduo orgânico; reciclagem de materiais.

A empresa manteve a atuação na celebração de acordos judicias, especialmente em sede de Juizados 
Especiais Cíveis. Nessas demandas, o modelo de atuação representou, em 2019, uma redução de 
custos de aproximadamente R$ 110 mil, tendo por parâmetro os valores das causas nos processos 
em que se concluíram os acordos.
Vale destacar o êxito na celebração de acordos (judiciais e extrajudiciais) visando a recuperação de 
dívidas, valores associados à reparação de avarias causadas por terceiros na rede de distribuição e 
casos de recuperação judicial. Em 2019, o montante recuperado chegou a cerca de R$ 97 mil nos 
segmentos residencial e pequenos comércios.
A área de Compliance implantou um sistema independente para gestão do canal de denúncias 
possibilitando o devido registro e rastreabilidade das denúncias, garantindo a confidencialidade e o   
anonimato dos denunciantes. Ainda em 2019, a área de Compliance realizou o treinamento de todos 
os colaboradores da empresa, terceiros alocados em suas instalações e dos principais fornecedores 
sobre o Programa de Compliance, Código de Ética e as práticas internas associadas.
Em 2019 foi instaurada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) uma Comissão 
Parlamentar de inquérito para averiguar a Distribuição de Gás Canalizado no Estado do Rio de Janeiro. 
A CPI surgiu em um contexto de início de nova legislatura, com a instauração de diversas CPIs, 
como por exemplo, as que visam investigar a distribuição de energia elétrica, a crise fiscal do Rio de 
Janeiro, o Arco Metropolitano e o Hospital da Mulher de Cabo Frio. Nas diversas reuniões realizadas, 
a empresa teve a oportunidade de apresentar sua evolução e realizações desde a concessão do 
serviço de distribuição de gás no Estado, em 1997. Foram destacados pela empresa o grande volume 
de investimentos realizados, a expansão da rede de distribuição para diversos municípios garantindo 
a universalização, a composição da tarifa de gás, programas internos de qualidade e segurança, 
entre outros. A CPI segue em andamento e sendo acompanhada pela empresa. Ainda não houve a 
apresentação de relatório final pela Comissão.

A empresa investiu em 2019 um total de R$ 29.899 mil, garantindo a manutenção necessária à 
segurança da rede de distribuição.
A maior parte dos investimentos foi destinada às redes de distribuição de gás (R$ 16.298), valor que 
quase dobrou frente a 2018. Para as redes de alta pressão, foram destinados R$ 994 mil. Esses 
investimentos são dedicados principalmente ao fornecimento de indústrias e comércios de grande 
porte. As redes de média e baixa pressão atendem aos clientes residenciais e pequenos comércios. 
Em 2019, elas receberam um total de R$ 5,09 mil em investimentos, ampliando-se o fornecimento dos 
clientes destes segmentos e buscando reduzir, a cada ano, a dependência dos clientes industriais.

Investimentos R$ mil 2019 2018 Variação %

Investimento total em redes 16.298 8.239 95,68

Investimentos tangíveis1 21.332 29.981 (28,85)

Investimentos intangíveis2 329 254 29,53

Total 29.899 46.533 (35,75)

¹ Máquinas / Equipamentos / ERMs / Veículos / etc.
² Tecnologia da informação 
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Conta de Resultados (R$ mil) 2019 2018 Variação (R$) Variação (%)

Receita líquida das vendas 
e serviços 2.733.385 2.115.343 618.042 22,61%

Lucro bruto 273.863 234.920 38.943 14,22%

Lajida (Ebitda) 227.187 167.574 59.613 26,24%

Lucro operacional 187.881 129.544 58.337 31,05%

Lucro líquido do exercício 110.042 70.298 39.744 36,12%

Margem Bruta 10,02% 11,11%

LAJIDA 2019 2018 Variação (R$) Variação (%)

Lajida (R$ mil) 227.187 167.574 59.613 26,24%

Depreciação e amortização 39.306 38.030 1.276 3,25%

Resultado financeiro (30.757) (32.301) 1.544 -5,02%

Tributos sobre o lucro
  (IR/CSLL) 47.082 26.945 20.137 42,77%

Lucro líquido do exercício 110.042 70.298 39.744 36,12%

A informação relativa ao Ebitda/Lajida está de acordo com a forma de cálculo determinada pela 
Instrução Normativa 527/2012 CVM

A política monetária adotada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), no início de 2019, foi de continuar 
com a redução da taxa básica de juros (Selic). Com a discreta retomada da atividade econômica e 
com os sinais consistentes do controle da inflação, o Banco Central manteve a política monetária de 
redução da taxa Selic, passando a taxa de 6,50% para 4,50%, em dezembro de 2019.
A empresa manteve estável o custo financeiro em 2019, impactado pela redução da taxa Selic. O 
resultado financeiro apresentou, em 2019, o valor negativo de R$ 30.757 mil, frente ao valor negativo 
de R$ 32.301, em 2018.
O endividamento da empresa, que era de 49,9% em 2018, passou para 48,3%, em 2019.

No dia 06 de dezembro de 2019 foi aprovado, na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, o 
pagamento dos juros sobre capital próprio, no valor bruto de R$18.745 mil, a ser pago em parcela 
única, no dia 30 de julho de 2020. Farão jus ao benefício os acionistas titulares de ações na data da 
realização da Assembleia de Acionistas. 
Ademais do valor do JCP aprovado, a Companhia constituiu uma obrigação de R$ 11.122 mil a título 
de Dividendos complementares de forma a atender ao disposto no Estatuto Social que estabelece 
uma distribuição mínima obrigatória de 25% do lucro do exercício, após as deduções legais. Assim, 
o saldo remanescente no valor de R$ 77.517 mil permaneceu no patrimônio líquido e terá sua 
destinação atribuída pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser realizada no mês de abril de 2020.
Adicionalmente, a Administração apresentará proposta à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
a ser realizada em abril de 2020, de distribuir R$ 11.501 em forma de dividendos à conta de reserva de 
Expansão, nos termos da lei, cujo pagamento se realizará em dezembro de 2020.

A empresa desenvolve suas atividades de compromisso com a sociedade por meio de ações e 
patrocínios, tendo a Educação, a Gastronomia e o Meio Ambiente como focos prioritários do seu 
programa de responsabilidade social. São iniciativas que geram valor para a sociedade e reforçam o 
compromisso social da empresa.
Em 2019, pelo nono ano consecutivo, o Rio Gastronomia, maior evento de gastronomia do Brasil, foi 
realizado nos armazéns 3 e 4 do Píer Mauá, durante sete dias e reuniu os principais restaurantes da 
cidade com o que há de melhor na gastronomia carioca. O evento, também proporcionou aos visitantes 
workshops com renomados chefs nacionais e internacionais, degustações das mais variadas iguarias e 
programação com shows musicais diariamente.  Outro destaque do evento foi a feira de produtos típicos 
do interior do Estado, que fez sucesso entre o público presente, ultrapassando a marca de 60 mil pessoas.
O evento a “Mesa ao Vivo Teresópolis” visou apresentar a alta, a trivial e a gastronomia de raiz da 
cidade serrana do Rio de Janeiro. Reuniu chefs do Rio e de Teresópolis, além de profissionais da área, 
em aulas de culinária e, também em stands de restaurantes locais e de produtores orgânicos. Esses 
produtores se constituem em uma indústria forte de Teresópolis, que abastece o mercado do Rio de 
Janeiro com 90% dos produtos que são comercializados na capital.

• Prêmio ABT 2019, categoria “Campanhas de Comunicação”, case Mudança de Marca (Câmbio de Marca);
• Prêmio Líderes do Rio 2019, concedido à country manager Brasil, Katia Repsold, na categoria Gás, 

promovido pelo Lide-Rio, grupo de líderes empresariais;
• Prêmio Os Melhores do Ano, concedido à country manager Brasil, Katia Repsold, na categoria Gás, 

promovido pelo Sindirepa;
• No anuário de 2019, Valor 1000, do jornal Valor Econômico, no ranking das 1000 maiores empresas 

do país, a empresa obteve a 304ª posição na classificação geral;
• A Naturgy ficou em 94º lugar no anuário Valor Grandes Grupos 2019, publicação que listou os 200 maiores 

grupos do país em 2018. O anuário traça um perfil econômico de todas as empresas classificadas;
• O anuário Melhores & Maiores, da revista Exame, um dos mais respeitados rankings corporativos 

do País, inclui a Ceg Rio entre as 1000 Maiores Empresas do Brasil;
• Na relação das 500 Maiores - Vendas, a Ceg Rio está no 353º lugar.  Na classificação 500 Maiores, o 

anuário indica a Ceg Rio na 19ª posição, entre Os Maiores Dividendos. 

Em 31 de dezembro de 2019 o capital social da empresa estava representado por 1.995.022.644 
ações (665.007.548 ordinárias e 1.330.015.096 preferenciais) todas nominativas e sem valor nominal, 
de propriedade dos seguintes acionistas:

Acionista Quantidade de Ações
(1.995.022.632)*

Capital
Social

(%)

Quantidade
de Ações (%)

Ordinárias Preferenciais Capital Votante
 (Ordinárias)

Prefe-
renciais

Naturgy (grupo) 468.575.702 720.345.159 59,59 70,46 54,2
Naturgy Distribución 
Latinoamérica S/A 468.575.701 720.345.159 59,59 70,46 54,2
Naturgy Energy 
Group SA 1 0 0 0 0
Pluspetrol
Energy SA 22.256.472 37.594.206 3 3,35 2,8
Gaspetro 174.175.374 572.075.712 37,41 26,19 43
Totais 665.007.548 1.330.015.077 100 100 100

Ao longo de 2019 não houve alteração no quadro acionário da empresa. 

A distribuidora, que não possui sociedades por ela controladas, em 2019, manteve a contratação da 
prestação de serviços de auditoria externa contábil pela E&Y Auditores Independentes S/S.

A Diretoria
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Ceg Rio S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais
A CEG RIO S.A. (a “Companhia” ou “CEG RIO”) é uma sociedade anônima de capital fechado e 
tem como objetivo, no âmbito de sua concessão (Nota 18.2), operar os serviços públicos de gás, 
de qualquer tipo e origem, fora da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e explorar, 
com exclusividade, a distribuição de gás canalizado, bem como todas as atividades correlatas, 
compatíveis com a natureza do serviço de distribuição de gás.
A CEG RIO S.A. é controlada pelo Grupo Naturgy Energy Group, cuja sede está localizada em 
Madri - Espanha.
A concessão obtida junto à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do 
Rio de Janeiro - AGENERSA tem o prazo de 30 anos, contados a partir de 21 de julho de 1997, 
prorrogáveis, a critério exclusivo do Estado do Rio de Janeiro, por igual período de tempo e por 
uma única vez.
A área de concessão da CEG RIO inclui as regiões Norte-Fluminense, Noroeste-Fluminense, 
Baixada Litorânea, Serrana, Médio Paraíba, Centro-Sul e a Baía da Ilha Grande, todas no Estado 
do Rio de Janeiro.
De acordo com o contrato de concessão, a CEG RIO deverá cumprir determinações requeridas 
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (Poder Concedente). O não cumprimento das 
referidas determinações sujeitará a Companhia a penalidades que vão desde a advertência até 
a extinção da concessão.
As principais determinações são:
• Realizar, por sua conta e risco, as obras ou outras intervenções necessárias à prestação 

dos serviços concedidos, mantendo e repondo os bens e operando as instalações e 
equipamentos, de modo a assegurar a qualidade dos serviços;

• Manter as instalações e equipamentos existentes e futuros, promover o registro e inventário 
permanente dos bens vinculados à concessão, zelando pela sua integridade;

• Manter cobertura de seguros, por valores adequados de reposição, dos bens vinculados à 
concessão, contratando, pelo menos, os seguros de danos materiais e de responsabilidade 
civil por danos causados a terceiros;

• Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à adequada prestação 
dos serviços;

• Indenizar os danos decorrentes da prestação dos serviços;
• Atingir as metas de qualidade e segurança, constantes do Anexo II ao Contrato de 

Concessão, nos prazos e condições fixados;
• Manter, a todo e qualquer tempo, a sede da Companhia no Estado do Rio de Janeiro.
A Companhia entende que as determinações estipuladas no contrato de concessão mencionadas 
acima têm sido cumpridas adequadamente.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da Companhia 
em 26 de março de 2020.

2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras 
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas adotadas no 
Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Essas demonstrações 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 outros ativos e passivos financeiros 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. 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. Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações 
financeiras da Companhia estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também a 
moeda de apresentação da Companhia.
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional utilizando as 
taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, nas quais os itens são 
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e 
da conversão pelas taxas de câmbio do final do ano, referentes a ativos e passivos monetários 
em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado.

2.3. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de até três meses, ou 
menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com um risco 
insignificante de mudança de valor. 

2.4. Ativos financeiros
2.4.1.Classificação

Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao 
valor justo por meio do resultado. 
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos 
fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia para 
a gestão desses ativos financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não 
contenham um componente de financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha 
aplicado o expediente prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor 
justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor 
justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não contenham um componente 
de financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático 
são mensuradas pelo preço de transação determinado de acordo com o CPC 47.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam 
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Essa 
avaliação é executada em nível de instrumento.

2.4.2.Reconhecimento e mensuração
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da 
transação para todos os ativos financeiros com exceção dos não classificados como ao 
valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado 
são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação são debitados à 
demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber 
fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; nesse último caso, desde que a 
Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. 
Os ativos financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos 
e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “Outros 
ganhos (perdas), líquidos” no período em que ocorrem.

2.4.3.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 empresa ou da contraparte.

2.4.4. Impairment de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Companhia avalia, na data de cada balanço, se há evidência objetiva de que o ativo financeiro 
ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de 
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial 
dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos 
fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser 
estimado de maneira confiável.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por 
impairment incluem:
(i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor (mais de seis meses de atraso);
(ii) Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
(iii) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades 

financeiras; ou
(iv) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa 

estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial 
daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos 
financeiros individuais na carteira, incluindo condições econômicas nacionais ou locais que 
se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira.
O montante de perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil 
dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos 
de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos 
ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido 
na demonstração do resultado. Se, em um período subsequente, o valor da perda por 
impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento 
que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será 
reconhecida na demonstração do resultado.

2.5. Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela distribuição 
de gás canalizado, venda de mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das 
atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as 
contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no 
ativo não circulante.
A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de crédito esperada para 
contas a receber. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso para 
agrupamentos de vários segmentos de clientes que apresentam padrões semelhantes.
A matriz de provisão baseia-se incialmente nas taxas de perda histórica observadas pela 
Companhia. A Companhia revisa de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a experiência 
histórica de perda de crédito. Em todas as datas de relatórios, as taxas de perda histórica 
observadas são atualizadas e as mudanças nas estimativas prospectivas são analisadas.

2.6. Depósitos judiciais
Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados passivos ou 
ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia 
da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja 
a caracterização da liquidação do passivo. Esses depósitos são atualizados monetariamente.

2.7. Ativos intangíveis
i) Contrato de concessão

Como resultado da adoção da interpretação do ICPC 01, a Companhia classifica como 
intangível (i) os valores pagos ao Poder Concedente como contraprestação da concessão; 
e (ii) os custos dos ativos construídos ou adquiridos para fins de prestação de serviços de 
concessão (infraestrutura), líquidos de amortização. O valor da concessão é amortizado 
pelo prazo residual da concessão e a amortização dos custos da infraestrutura é calculada 
com base na vida útil estimada para os ativos compreendidos e integrante da base de 
cálculo da tarifa de prestação de serviços.
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás a 
ser realizado, conforme a referida norma é considerado um serviço prestado ao Poder 
Concedente e a correspondente receita é reconhecida ao resultado por valor igual ao custo. 
A Companhia não reconhece margem na construção de infraestrutura, pois essa margem 
está, em sua maioria, vinculada aos serviços contratados de terceiros por valores que 
refletem o valor justo.
Ao fim da concessão, os ativos vinculados à prestação de serviço de distribuição de gás 
serão revertidos ao Poder Concedente, tendo a Companhia o direito à indenização a ser 
determinada com base no levantamento dos valores contábeis a serem apurados nessa 
época. Em consonância com as disposições do OCPC 05, a Administração entende que a 
provisão contratual da indenização não representa um direito incondicional de receber caixa 
ou outros ativos financeiros do Poder Concedente, motivo pelo qual não aplicou o modelo 
bifurcado para contabilização dos efeitos do contrato de concessão. Esse entendimento 
baseia-se no fato de que o valor residual do ativo intangível, que representa a indenização, 
será objeto de negociação quando da prorrogação do contrato de concessão.
A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os benefícios 
econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, os quais correspondem 
à vida útil dos ativos componentes de infraestrutura. Adicionalmente, a Companhia revisa 
anualmente a vida útil de seus ativos.

ii) Programas de computador (softwares)
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para 
adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses 
custos são amortizados durante sua vida útil estimada.
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. 
Os custos de software reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o método 
linear ao longo de suas vidas úteis, conforme demonstradas na Nota 11.

iii) Servidão de passagem
As servidões de passagem são registradas como ativo intangível e amortizadas pela 
expectativa de vida útil, limitado ao prazo de concessão Nota 11. 

2.8. Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida não estão sujeitos à amortização e são testados 
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment).
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não 
ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do 
ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um 
ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os 
ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, 
que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de 
uma possível reversão do impairment na data de apresentação do balanço.
Como resultado dessa avaliação, não foi identificada a necessidade de reconhecimento de perda 
em 31 de dezembro de 2019.

2.9. 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 (ou no ciclo operacional normal 
dos negócios, ainda que mais longo). 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. Na prática, são normalmente 
reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

2.10.Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos tomados 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.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda 
um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são 
capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios 
econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. 
Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.

2.11.Provisões
As provisões para ações judiciais e decorrentes das estimativas de compras de gás para 
fornecimento às térmicas (Nota 21) são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação 
presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos passados; é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor puder 
ser estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas 
operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, 
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na 
mesma classe de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos necessários para liquidar a 
obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado 
do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

2.12. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos 
correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, 
exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no 
patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto, também é reconhecido no patrimônio líquido.
O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido é calculado com base 
nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A 
Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações 
de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá 
margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do 
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos 
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o imposto 
de renda e contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento 
inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios, a 
qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção 
da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças 
temporárias possam ser usadas.
Os impostos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há 
um direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes e, 
quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de 
renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária.

2.13.Capital social
As ações ordinárias e as ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.

2.14.Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é 
reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, calculada 
com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente 
é provisionado e serão aprovados pelos acionistas em Assembleia Geral.
O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado.

2.15.Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de gás 
e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos 
impostos, dos abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita, quando esta pode ser mensurada com segurança, for provável 
que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e, quando critérios específicos tiverem 
sido atendidos para cada uma de suas 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) Venda de gás

A receita pela venda de gás é reconhecida por medição equivalente ao volume de gás 
transferido para o cliente e através de estimativas para mensurar o gás entregue, mas 
ainda não considerado pelas medições anteriores ao fechamento do exercício.

b) Serviço de construção
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição de gás é 
considerado um serviço prestado ao Poder Concedente e a correspondente receita é 
reconhecida ao resultado por valor igual ao custo, pelo fato de a Companhia subcontratar 
essa construção e por não haver margem de lucro nesse serviço. Para mensuração e 
reconhecimento da receita e custo dos serviços de construção da infraestrutura de 
distribuição de gás, a Companhia considera o estágio de execução do serviço prestado.

c) Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, 
usando o método da taxa efetiva de juros.

2.16.Normas emitidas mas ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não em vigor até a data de emissão 
dessas demonstrações financeiras foram analisadas e concluídas que não surtirão impactos na 
contabilidade da Companhia. São elas: CPC 11, CPC 15 (R1) e CPC 26 (R1).

2.17.Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A seguir indicamos a alteração da norma que foi adotada pela primeira vez para o exercício 
iniciado em 1º de janeiro de 2019.
• CPC 20 - “Custos de Empréstimos”: as alterações esclarecem que a entidade deve tratar 

como parte dos empréstimos em geral qualquer empréstimo que tenha sido contraído 
originalmente para desenvolver um ativo qualificável quando substancialmente todas 
as atividades necessárias para preparar o ativo para uso ou venda forem concluídas. A 
entidade aplica essas alterações aos custos de empréstimos incorridos a partir do início 
do período anual em que a entidade aplica essas alterações pela primeira vez. A entidade 
aplica estas alterações a períodos anuais com início a partir de 1º de janeiro de 2019. Como 
a prática atual, a Companhia está alinhada a essas alterações; não houve nenhum impacto 
sobre suas demonstrações financeiras.

• O CPC 06 (R2) teve adoção requerida a partir de 1º de janeiro de 2019, na qual estabelece 
os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de 
arrendamentos e exige, que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob 
um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de arrendamentos 
financeiros segundo o IAS 17. 

Os arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito de uso e um passivo de 
arrendamento, na data em que o bem arrendado se torna disponível para uso pela Companhia. 
Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com depreciação do ativo de 
direito de uso e a despesa com juros sobre o passivo de arrendamento. Serão reconhecidas 
despesas financeiras no resultado durante o período do arrendamento para produzir uma taxa 
periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período.
Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações 
financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos.
A Companhia aplicou as seguintes políticas, estimativas e critérios:
• Os contratos com prazos inferiores a 12 meses ou com valor do ativo objeto do 

arrendamento não significativo não foram analisados dentro do escopo CPC 06 (R2);
• Efeito de transição, a Companhia optou por aplicar o enfoque retrospectivo modificado e 

não vai reapresentar valores comparativos de anos anteriores;
• Optou por mensurar o direito de uso inicial do ativo por um montante igual ao passivo por 

arrendamento em 1º de janeiro de 2019, na forma do que dispõe o expediente prático C3 
do CPC 06 R2;

• Utilização de determinadas premissas para calcular a taxa de desconto, que foi baseada na 
taxa incremental de juros para o período do contrato. 

• Para determinar o prazo dos arrendamentos como o período não cancelável, considerou o 
prazo inicial de cada contrato, salvo se a Companhia tenha opção unilateral de renovação 
ou término e que tenha certeza razoável de que exercerá tal opção, nesse caso, se 
considerará o correspondente prazo de ampliação o término antecipado.

Como impactos derivados da adoção inicial em 1º de janeiro de 2019, a Companhia registrou um 
passivo de arrendamento em contrapartida da rubrica de ativos de direito de uso no montante de 
R$1.515, os contratos de arrendamentos referem-se a arrendamentos de terrenos, edificações 
e veículos, conforme Nota 12.
Em síntese, os efeitos da adoção do CPC 06 (R2) no balanço patrimonial da Companhia estão 
demonstrados a seguir:

Saldo do 
balanço

31/12/2018
Adoção

inicial
Movimentação

CPC06-R2
Movimentação
demais contas

Saldo do 
balanço

31/12/2019
Ativo
Circulante 275.979 - - 73.020 348.999
Não circulante 710.108 1.515 (642) (22.498) 688.483
Total do ativo 986.087 1.515 (642) 50.522 1.037.482

Passivo
Circulante 408.517 - 507 76.927 485.951
Não circulante 206.892 1.515 410 (29.270) 179.547
Patrimônio líquido 370.678 - - 1.306 371.984
Total do passivo e 

patrimônio líquido 986.087 1.515 917 48.963 1.037.482
• As despesas financeiras aumentaram em R$119, referente à despesa de juros sobre 

passivos de arrendamentos reconhecidos.
• Redução em “Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos” em R$40 

referentes ao efeito fiscal dessas mudanças nas despesas.
• Redução nas saídas de caixa das atividades operacionais em R$507 e aumento nas 

saídas de caixa das atividades de financiamento pelo mesmo montante, representando os 
pagamentos da parte principal dos passivos de arrendamento reconhecidos.

• ICPC 22 - “Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro”: a interpretação trata 
da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os tratamentos tributários 
envolvem incerteza que afeta a aplicação do CPC 32 - Imposto de Renda, nem inclui 
especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos fiscais 
incertos. A interpretação aborda especificamente o seguinte:

− Como aplicar a legislação tributária a transações ou circunstâncias específicas;
− Ou se as autoridades tributárias aceitarão determinado tratamento tributário adotado 

pela entidade. Se a entidade concluir que não é provável que um tratamento tributário 
específico é aceito, a entidade deve usar estimativas (valor mais provável ou esperado) 
para determinar o tratamento tributário (lucro tributável, bases tributárias, prejuízos fiscais 
não utilizados, créditos fiscais não usados) taxas de imposto e assim por diante. Decisão 
deve basear-se em qual método fornece melhores previsões da resolução da incerteza.

A Administração da Companhia conclui que a aplicação dessa interpretação não trouxe impactos 
significativos às demonstrações financeiras da Companhia, uma vez que os principais processos 
judiciais de imposto de renda e de contribuição social, conforme divulgado na Nota 17, são 
considerados pela Administração da Companhia, com suporte dos seus consultores jurídicos, 
como mais “provável que não” de sustentação nas esferas judiciais.

3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas 
razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos 
respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, 
com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos 
para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo:
a) Reconhecimento da receita de venda de gás não faturada

Para a mensuração da receita pela venda de gás não faturada são efetuadas estimativas, 
com base no consumo histórico e em projeções de consumo, para mensurar o gás 
entregue, mas ainda não considerado pelas medições anteriores ao fechamento do 
período. Conforme apresentado na Nota 7, a receita estimada nessas condições em 31 de 
dezembro de 2019 foi de R$113.241 (R$76.846 em 31 de dezembro de 2018).

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais
Esses impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável 
que o lucro futuro tributável esteja disponível para serem utilizados na compensação das 
diferenças temporárias e/ou prejuízos fiscais, com base em projeções de resultados futuros 
elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que 
podem, portanto, sofrer alterações.

c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Tal provisão é constituída com base no julgamento da Companhia sobre sua capacidade de 
cobrar todos os valores devidos considerando os prazos originais das contas a receber.

d) Vida útil do ativo intangível
A vida útil classificada no ativo intangível reflete o período em que se espera que os 
benefícios econômicos futuros sejam consumidos pela Companhia. Anualmente, a 
Companhia revisa a vida útil desses ativos.

e) Provisão para contingência
A Companhia é parte envolvida em processos tributários, trabalhistas e cíveis que se 
encontram em instâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas para 
fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e 
atualizadas com base na avaliação da Administração, fundamentada na opinião de seus 
assessores legais e requerem elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas.

4. Gestão de risco financeiro
4.1. Fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia a expõem a riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de 
taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia 
se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos 
adversos no desempenho financeiro da Companhia. Podem ser usados instrumentos financeiros 
derivativos para proteger certas exposições a risco.
A gestão de risco é realizada pela Diretoria Financeira da Companhia, segundo as políticas 
discutidas pelo Conselho de Administração. A Diretoria Financeira da Companhia identifica, 
avalia e aplica política de proteção contra eventuais riscos financeiros. O Conselho de 
Administração estabelece princípios, para a gestão de risco, bem como para áreas específicas, 
como risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros 
derivativos e não derivativos e investimento de excedentes de caixa.
A Companhia tem os juros de seus empréstimos indexados ao CDI. O risco associado é oriundo 
da possibilidade de ocorrer perdas resultantes de flutuações nas taxas de juros que podem 
aumentar as despesas financeiras relativas aos empréstimos e financiamentos contratados. A 
Companhia monitora continuamente as flutuações das taxas de juros de mercado com o objetivo 
de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações de derivativos para proteger, 
parte ou total de seus empréstimos, contra o risco de volatilidade dessas taxas.
Em 31 de dezembro de 2019, não existia nenhum instrumento financeiro derivativo contratado.
a) Risco de mercado

i) Risco cambial
O risco cambial, quando aplicável, decorre de operações de empréstimos indexadas à 
moeda estrangeira, notadamente operações em relação ao dólar dos Estados Unidos. 
Em 31 de dezembro de 2019 não há ativos ou passivos financeiros relevantes sujeitos 
à variação cambial.

ii) Risco com taxa de juros
O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas 
resultantes de flutuações nas taxas de juros que aumentam as despesas financeiras 
relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado.
A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo 
de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações para proteger-se 
contra o risco de volatilidade dessas taxas.

b) Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e 
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes. Para bancos 
e instituições financeiras são aceitos somente títulos de entidades independentes e 
renomadas no mercado - instituições financeiras de primeira linha. A concentração de risco 
de crédito com respeito às contas a receber é minimizada devido à grande base de clientes. 
Uma provisão para contas de cobrança duvidosa é estabelecida em relação àqueles que a 
Administração acredita que não serão recebidos integralmente.
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired pode 
ser avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às 
informações históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes. A Companhia 
concentra 100% do volume de caixa e equivalente de caixa em bancos de primeira linha.
Em relação às contas a receber, a Companhia possui uma carteira de 82.924 clientes 
do segmento residencial, comercial, industrial, veicular e geração elétrica, porém existe a 
concentração/dependência do segmento industrial tendo como principal fonte de receita um 
único cliente, cujo faturamento representa aproximadamente 70% (66% em 2018) do total 
sem considerar as térmicas.

c) Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus 
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre 
os recebimentos e pagamentos previstos.
Para administrar a liquidez do caixa são estabelecidas premissas de desembolsos e 
recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Finanças.
A Companhia monitora suas previsões contínuas das exigências de liquidez para assegurar 
que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. A previsão 
de fluxo de caixa é realizada pela área de Finanças. Essa área monitora as previsões 
contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ele tenha caixa 
suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração 
os planos de financiamento da dívida da Companhia, cumprimento das metas internas do 
quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou legais.
O excesso de caixa mantido é investido em contas correntes com incidência de juros, 
depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos 
apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado 
pelas previsões acima mencionadas. Na Nota 7 são divulgados os ativos de que se espera 
que gerem prontamente entradas de caixa para administrar o risco de liquidez.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da Companhia, por faixas de 
vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a 
data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa 
não descontados e contratados.

Menos de 
um ano

Entre um e 
dois anos

Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos 203.908 186.096
Fornecedores 231.254 -

Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos 185.903 213.647
Fornecedores 187.534 -

Observações:
(i) Como os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa não descontados 

contratuais, esses valores não serão conciliados com os valores divulgados no 
balanço patrimonial para empréstimos.

(ii) As faixas de vencimento apresentadas não são determinadas pela norma e, sim, 
baseadas em uma opção da Administração.

(iii) A análise dos vencimentos aplica-se somente aos instrumentos financeiros e, 
portanto, não estão incluídas as obrigações decorrentes de legislação.

4.2. Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, 
além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice 
corresponde à dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida, por sua vez, 
corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazo, conforme 
demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O 
capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço 
patrimonial, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2019 e 2018 podem ser 
assim sumariados:

2019 2018
Total dos empréstimos e financiamentos (Nota 14) 357.839 368.840
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (83.418) (82.715)
Dívida líquida 274.421 286.125
Total do patrimônio líquido 371.984 370.678
Total do capital 646.405 656.803
Índice de alavancagem financeira - % 42% 44%
O índice de alavancagem financeira em 2019 se manteve estável em comparação com o último 
ano. Para manter ou ajustar a estrutura do capital nos patamares que a Administração julga 
adequados, a Companhia pode rever a política de pagamento de dividendos. A Companhia 
considera como ponto de equilíbrio um índice de alavancagem financeira de até 50%, sendo 
assim, o índice de 2019 está dentro da expectativa da Administração.

4.3. Estimativa do valor justo
Pressupõe-se que os saldos dos empréstimos e recebíveis no ativo e dos outros passivos 
financeiros, menos a perda (impairment), estejam próximos de seus valores justos.

5. Instrumentos financeiros por categoria
Ativos financeiros
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para as 
quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de 
dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas 
demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita a 
seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor 
justo como um todo:
• Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos 

idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração.
• Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa 

para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável.
• Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa 

para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma 
recorrente, a Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, 
reavaliando a categorização (com base na informação de nível mais baixo e significativa para 
mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.

2019 2018
Avaliados ao valor justo por meio do resultado

Caixa e equivalentes de caixa (Nível 1) 83.418 82.715
Custo amortizado

Contas a receber de clientes 206.726 172.366
Outros ativos 1.157 1.918

291.301 256.999
2019 2018

Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos 357.839 368.840
Contas a pagar de partes relacionadas 320 1.359
Fornecedores e outras obrigações, excluindo obrigações legais 232.171 187.534

590.330 557.733
6. Caixa e equivalentes de caixa

2019 2018
Caixa e bancos 53.318 28.270
Aplicação 30.100 54.445

83.418 82.715
As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários remunerados à taxa 
média de 98,5% do CDI com liquidez imediata.

7. Contas a receber de clientes
Estão compostas por créditos decorrentes de fornecimento de gás (faturados e a faturar), vendas 
de serviços e de equipamentos, como demonstrado a seguir:

2019 2018
Consumidores de gás e serviços
Faturado 161.340 162.914
Não faturado 113.241 76.846
Venda de equipamentos e serviços 867 690

275.448 240.450
Provisão para perdas esperadas do contas a receber (68.722) (68.084)
Total de contas a receber 206.726 172.366
Os saldos das contas a receber de clientes pelo valor contábil, menos a provisão para perda 
esperada, aproximam-se do valor justo.
A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada abaixo: 

2019 2018
A vencer 184.258 145.784
Vencidas até três meses 23.684 27.449
De três a seis meses 777 627
Acima de seis meses 66.729 66.590

275.448 240.450
A provisão para perda esperada de crédito está representada, principalmente, pela provisão 
constituída sobre o saldo das contas a receber de três clientes antigos do segmento industrial 
que acumularam uma dívida histórica de R$7.407, R$17.015 e R$34.371, respectivamente. Em 
relação aos dois primeiros montantes, após sucessivos acordos não cumpridos, resultou-se no 
corte do fornecimento de gás através de decisões judiciais e consequentes execuções que se 
encontram em curso, sem expectativa de realização. A terceira indústria relacionada discute 
judicialmente o valor da tarifa praticada, em função do valor do Poder Calorífico Superior do 
Gás - PCS, havendo, nesse caso, em primeira instância, decisão favorável à CEG RIO. Além 
do processo que se encontra em andamento, existem dúvidas substanciais sobre a capacidade 
financeira desta em pagar a dívida em caso de decisão final favorável à CEG RIO. Por isso, a 
Administração optou por manter o valor provisionado.
As movimentações na provisão para perda esperada de contas a receber da Companhia são 
as seguintes:

2019 2018
Em 1º de janeiro 68.084 64.948
Provisão para perda esperada de contas a receber 3.075 4.602
Recuperação de provisão para perda esperada de contas a receber (2.437) (1.466)
Em 31 de dezembro 68.722 68.084
Os créditos vencidos há mais de seis meses são objeto de provisão para créditos de liquidação 
duvidosa. Após 30 dias de atraso no pagamento da fatura, os clientes residenciais e comerciais 
têm o fornecimento de gás paralisado. Para os clientes industriais, o fornecimento é suspenso 
com 10 dias de atraso.
Os valores inferiores a R$15 são baixados das contas a receber após o prazo de 180 dias.
A Companhia possui uma carteira de 82.924 clientes, dos segmentos residencial, comercial, 
industrial, veicular e termogeração e, exceto pelos créditos em atraso dos três clientes industriais, 
como, também pelo faturamento a um único cliente, não há concentração significativa nos seus 
demais clientes, diluindo, assim, o risco de inadimplência.
As demais contas a receber do balanço não contêm ativos sujeitos a provisões para perda esperada.

8. Tributos a recuperar
2019 2018

Imposto de renda (a) 3 6
Contribuição social (a) 8.802 12.913
ICMS a recuperar 41.609 11.783
PIS 2.747 2.320
COFINS 12.655 10.687
Demais tributos 1.057 689

66.873 38.398
Circulante 57.302 18.952
Não Circulante 9.571 19.446
(a) Referem-se a antecipações mensais de imposto de renda e contribuição social com base 

na receita bruta.
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9. Ativos fiscais diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças 
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis 
das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para 
determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a 
contribuição social.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro 
tributável esteja disponível para serem utilizados na compensação das diferenças temporárias, 
com base em projeções de resultados futuros elaborados e fundamentados em premissas 
internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.

a) Composição
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são calculados sobre os 
seguintes eventos:

2019 2018
Provisão para perda esperada sobre contas a receber 12.622 12.322
Provisão para contingências 8.198 8.021
Amortização intangível - concessão 2.210 2.975
Provisão de fornecedores 587 784
Receita de ajuste a valor presente (138) (138)
Outras adições e exclusões (1) (1)
Ativo diferido 217 370
Ativo não circulante 23.695 24.333

b) Movimentação
Provisão para 

perda esperada 
de crédito

IR e CS diferidos sobre:
Provisão para 
contingências

Amortização
intangível concessão

Fornecedores
de serviços

Ajuste a valor 
presente

Outras adições 
exclusões

Ativo
diferido Total

Em 31 de dezembro de 2017 11.272 3.646 3.741 805 (134) (1) 568 19.897
Creditado (debitado) na demonstração do resultado 618 4.375 (766) (21) (4) - (198) 4.004
Creditado (debitado) na demonstração do patrimônio 432 - - - - - - 432
Em 31 de dezembro de 2018 12.322 8.021 2.975 784 (138) (1) 370 24.333
Creditado (debitado) na demonstração do resultado 300 177 (765) (197) - - (153) (638)
Creditado (debitado) na demonstração do patrimônio - - - - - - - -
Em 31 de dezembro de 2019 12.622 8.198 2.210 587 (138) (1) 217 23.695

c) Realização
Os ativos fiscais diferidos serão aproveitados à medida que as respectivas provisões que 
serviram de base para a constituição do imposto ativo sejam realizadas.
A Companhia possui expectativa de que esses créditos sejam realizados conforme 
demonstrado a seguir:

2019 2018
2019 - 2.919
2020 2.843 4.867
2021 4.739 4.867
2022 4.739 4.867
2023 4.739 4.867
2024 4.739 973
2025 948 973
2026 948 -

23.695 24.333
Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido 
decorre não apenas do lucro que pode ser gerado, mas, também da existência de receitas 
não tributáveis, despesas não dedutíveis, incentivos fiscais e outras variáveis, não existe 
uma correlação imediata entre o lucro líquido da Companhia e o resultado de imposto de 
renda e contribuição social. Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não 
deve ser tomada como único indicativo de resultados futuros da Companhia.

10. Partes relacionadas
A tabela a seguir apresenta transações e o valor total das operações que tenham sido celebradas 
com partes relacionadas para cada data de reporte apresentada:

A receber/pagar
Ativo

circulante
Passivo

circulante Receitas Despesas
Controle comum:
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de 

Janeiro - CEG (a) - 320 12 18.963
Naturgy Soluções S.A. (b) - - 44 -

- 320 56 18.963
JCP e dividendos
Controladora:
Naturgy Distribución Latinoamerica S.A. (c) - 16.124 - -
Coligada:
Pluspetrol Energy S.A. (c) - 812 - -
Petrobrás Gás S.A. - Gaspetro (c) - 10.120 - -

- 27.056 - -
Em 31 de dezembro de 2019 - 27.376 56 18.963
Em 31 de dezembro de 2018 23 19.811 103 17.806
(a) Referem-se, substancialmente, a obrigações por serviços técnicos e administrativos 

prestados à Companhia.
(b) Referem-se a recebimento de comissão por serviço de faturamento. 
(c) Referem-se à distribuição de 25% do lucro líquido do exercício de 2019.
Não havia outras transações além dos dividendos pagos entre as entidades e a Companhia 
durante o exercício.
Contratação de executivos
A Companhia possui conhecimento que a Sociedade Gás Natural São Paulo Sul, Sociedade 
Controlada pelo Grupo Naturgy, contratou os serviços de consultoria, por prazo determinado, 
dos executivos Miguel Marcelo Napolitano e Bruno Armbrust.
Termos e condições de transações com partes relacionadas
As vendas e compras envolvendo partes relacionadas são efetuadas a preços acordados entre 
as partes. Os saldos em aberto no fim do exercício não estão atrelados a garantias, não estão 
sujeitos a juros e são liquidados em dinheiro. Não houve garantias fornecidas ou recebidas em 
relação a quaisquer contas a receber ou a pagar envolvendo partes relacionadas. 
Remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal
O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga ou a 
pagar por serviços de empregados está demonstrada a seguir:

2019 2018
Conselho Fiscal 318 302
Conselho de Administração 411 303
Honorários dos administradores e diretor 3.563 3.467

4.292 4.072
Os montantes apresentados na tabela referem-se aos valores reconhecidos como despesa no 
exercício relacionados com os membros-chave da Administração.

11. Intangível
Concessão

para explora-
ção de servi-
ços públicos

Servidões
de passa-

gem (a) Software (b)
Contrato de 
concessão Total

Saldos em 1º de janeiro 
de 2018 165.374 37 253 489.972 655.636

Aquisição - - 254 44.933 45.187
Baixas líquidas - - - (3) (3)
Amortização (17.717) (17) (109) (19.487) (37.330)
Saldos em 31 de 

dezembro de 2018 147.657 20 398 515.415 663.490
Custo total 214.854 281 2.273 678.169 895.577
Amortização acumulada (67.197) (261) (1.875) (162.754) (232.087)
Valor residual 147.657 20 398 515.415 663.490
Saldos em 1º de janeiro 

de 2019 147.657 20 398 515.415 663.490
Aquisição - - 329 26.952 27.281
Baixas líquidas - - - - -
Amortização (17.717) (13) (185) (21.391) (39.306)
Saldos em 31 de 

dezembro de 2019 129.940 7 542 520.976 651.465
Custo total 214.854 281 2.602 705.121 922.858
Amortização acumulada (84.914) (274) (2.060) (184.145) (271.393)
Valor residual 129.940 7 542 520.976 651.465
(a) Servidões de passagem são custos necessários para utilização, pela Companhia, de 

propriedades de terceiros para passagens da rede de distribuição.
(b) Software refere-se a investimento com modernização, melhoria e adaptações de 

sistemas informatizados.
A composição dos bens incluídos na conta de contrato de concessão está apresentada a seguir:

Rede de 
gás Outros (d)

Total em 
operação

Imobilizado
em anda-
mento (c) Total

Saldos em 1º de janeiro de 2018 406.721 14.363 421.084 68.888 489.972
Aquisição - 8.754 8.754 36.179 44.933
Transferência para imobilizado 

em operação 78.585 - 78.585 (78.585) -
Baixas líquidas - (3) (3) - (3)
Amortização (15.109) (4.378) (19.487) - (19.487)
Saldos em 31 de dezembro de 

2018 470.197 18.736 488.933 26.482 515.415
Custo total 609.784 41.903 651.687 26.482 678.169
Amortização acumulada (139.587) (23.167) (162.754) - (162.754)
Valor residual 470.197 18.736 488.933 26.482 515.415
Saldos em 1º de janeiro de 2019 470.197 18.736 488.933 26.482 515.415
Aquisição - 9.706 9.706 17.246 26.952
Transferência para imobilizado 

em operação 24.123 - 24.123 (24.123) -
Baixas líquidas - - - - -
Amortização (16.637) (4.754) (21.391) - (21.391)
Saldos em 31 de dezembro de 

2019 477.683 23.688 510.371 19.605 520.976
Custo total 633.907 51.609 685.516 19.605 705.121
Amortização acumulada (156.224) (27.921) (184.145) - (184.145)
Valor residual 477.683 23.688 510.371 19.605 520.976
(c) As obras em andamento referem-se, substancialmente, aos projetos de expansão da rede.
(d) Os juros capitalizados no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram de R$371 

(R$1.562 em 31 de dezembro de 2018) à taxa média de 7,50% (8,23% em 31 de 
dezembro de 2018).
Encontram-se aglutinadas as classes de veículos, máquinas, móveis e utensílios, terrenos, 
benfeitorias e hardware. Todas com vida útil balizada pelo Regulamento do Imposto de 
Renda nº 99.

12. Obrigações por arrendamento
A Companhia possui ativos em arrendamento referente à terrenos e edificações. O prazo de 
arrendamento de terrenos e edificações é de três anos. A tabela abaixo evidencia os prazos e 
suas respectivas taxas:

Contratos por prazo e taxa de desconto
Prazos contratos Taxa % a.a
1 a 5 anos 9,95
Conforme mencionado na Nota nº 2.17, a Companhia adotou o CPC 06 (R2) - Operações de 
Arrendamento Mercantil retrospectivamente, com efeito cumulativo a partir de 1º de janeiro 
de 2019 e reconheceu ativos de direito de uso no montante de R$1.515. Os contratos de 
arrendamentos referem-se a arrendamentos de terrenos e edificações. Para todos os contratos 
de operações de arrendamento mercantil, a Companhia reconheceu ativos representando o 
direito de uso e passivos de arrendamento. Os contratos com prazo inferiores a 12 meses ou 
com valor do ativo objeto do arrendamento não significativo não foram analisados dentro do 
escopo CPC 06 (R2).
Os saldos de arrendamento financeiro em 31 de dezembro de 2019 são de R$873 no ativo e 
R$917 no passivo, respectivamente, conforme aplicação do CPC 06 (R2).

12.1.Ativo de direito de uso
As movimentações dos ativos de direito de uso são:

Ativo de direito de uso
Adoção

inicial Baixa Amortizações
Saldo final 
31/12/2019

Prazo médio 
contratual - 

(anos)
Terrenos 80 - (22) 58 3,67
Edificações 1.435 (84) (536) 815 2,57
Total - ativo de direito de uso 1.515 (84) (558) 873

12.2.Obrigações por arrendamento
As movimentações das obrigações por arrendamento são:

Passivo de 
arrendamento

Adoção
inicial

Encargos
financeiros Baixa

Pagamentos
principal

Pagamentos
juros

Saldo final 
31/12/2019

Terrenos 80 7 - (19) (7) 61
Edificações 1.435 105 (84) (488) (112) 856
Total - passivo de 

arrendamento 1.515 112 (84) (507) (119) 917

Em 31 de dezembro de 2019, os saldos das obrigações por arrendamento são compostos da 
seguinte forma:

Tipo
de taxa

Taxa nominal 
a.a. (%) Circulante

Não
circulante Total

Terrenos Fixa 9,95 19 61 80
Edificações (*) Fixa 9,95 488 349 837
Total - obrigação por arrenda-
mento 507 410 917
(*) As taxas são definidas de acordo com o prazo de cada contrato.
A tabela a seguir apresenta o cronograma de pagamentos dos contratos em vigor. Tais valores 
representam os desembolsos estimados nos contratos assinados e encontram-se demonstrados 
por seus valores nominais. Os saldos diferem daqueles registrados nos livros contábeis, pois, 
nesses últimos, os montantes são registrados a valor presente:

Até dezembro 
de 2020

Janeiro de 2021 a 
dezembro de 2024

Valores
nominais

Valor
presente

Terrenos 26 44 70 61
Edificações 524 408 932 856
Total 550 452 1.002 917
O valor presente, principal e de juros em 31 de dezembro de 2019, para os contratos acima, foi 
estimado mês a mês, com base na taxa média incremental dos empréstimos da Companhia de 9,95%.
Os valores de arrendamentos considerados de baixo valor ou menores de 12 meses reconhecidos 
como despesa de aluguel em 31 de dezembro de 2019 é de R$118.
Em 31 de dezembro de 2019, as despesas de depreciação para os contratos acima foram de 
R$558 e as despesas de juros sobre passivos de arrendamento foram de R$507. 

13. Fornecedores
2019 2018

De gás (a) 215.602 174.706
De materiais 5.767 3.907
De serviços 9.885 8.921

231.254 187.534
(a) A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é o único fornecedor de gás natural comprado 

pela Companhia, de acordo com o 12º Termo Aditivo, celebrado entre as partes em 1º 
de julho de 2019, no qual seguem as cláusulas do contrato original celebrado em 18 de 
julho de 2008.

14. Empréstimos e financiamentos
2019 2018

Linhas de crédito 357.839 368.840
357.839 368.840

Circulante 197.839 178.840
Não circulante 160.000 190.000

357.839 368.840
Os empréstimos e financiamentos estão representados por recursos captados para utilização 
no incremento das operações da Companhia, principalmente nos projetos de levar gás para 
novos municípios.
Os referidos empréstimos e financiamentos não apresentam cláusulas restritivas.
O valor justo dos empréstimos atuais é equivalente ao seu valor contábil, uma vez que o impacto 
do desconto não é significativo. Os valores contábeis baseiam-se no saldo de empréstimos 
atualizados a taxa de juros do respectivo contrato de empréstimo até a presente data.
A composição dos empréstimos e financiamentos pode ser assim demonstrada:

2019 2018

Indexadores
Venci-
mento Lc (*)

Circu-
lante

Não Cir-
culante

Circu-
lante

Não Cir-
culante

Em moeda 
nacional
Banco Safra CDI+1,8% 02/10/2020 100% 111.686 - 1.828 110.000
Banco Mizuho CDI+1,33% 11/12/2020 100% 80.234 - 312 80.000
Banco Itaú CDI+1,45% 18/03/2022 100% 1.653 90.000 90.854 -
Banco Santander CDI+1,39% 02/03/2022 100% 4.266 70.000 85.846 -

197.839 160.000 178.840 190.000
(*) Lc - Linha de crédito.
Os vencimentos dos empréstimos e financiamento a longo prazo são os seguintes:

2019 2018
2020 - 190.000
2022 160.000 -

160.000 190.000
A Companhia possui, ainda, linhas de crédito não utilizadas no montante de R$20.000 com 
vencimento em um ano, revisadas em diferentes datas durante o ano.
(i) Abaixo é apresentada a movimentação dos empréstimos:

2019 2018
Saldo inicial 368.840 364.306
Amortização - (2.845)
Encargo provisionado 26.708 29.752
Custo a amortizar 678 1.036
Encargo pago (38.387) (23.409)
Saldo final 357.839 368.840
(ii) Contém os juros capitalizados no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 de R$371 (R$1.562 

em 31 de dezembro de 2018) à taxa média de 7,50% (8,23% em 31 de dezembro de 2018).
15. Tributos a recolher

a) Composição do saldo
2019 2018

Imposto de renda a pagar 5.412 2.872
ICMS 16.306 13.576
Taxa Agência Reguladora 1.049 1.399
ISS 677 854
PIS e COFINS 3.757 1.240
Outros 345 219

27.546 20.160
b) Reconciliação do benefício (despesa) de imposto de renda e contribuição social

2019 2018
Imposto

de renda
Contribuição

social
Imposto

de renda
Contribuição

social
Lucro antes do imposto de renda e 

da contribuição social 157.124 157.124 97.243 97.243
Despesa de imposto de renda 

e da contribuição social, às 
alíquotas nominais de 25% e 
9%, respectivamente (39.281) (14.141) (24.311) (8.752)

Ajustes para obtenção da alíquota 
efetiva:

Juros sobre o capital próprio 4.686 1.687 5.427 1.954
Incentivos fiscais (42) (15) (946) (341)
Outros 24 - 24 -
Imposto de renda e contribuição 

social no resultado do exercício (34.613) (12.469) (19.806) (7.139)
Imposto corrente (34.145) (12.300) (22.750) (8.199)
Imposto diferido (468) (169) 2.944 1.060

(34.613) (12.469) (19.806) (7.139)
Alíquota efetiva 22% 8% 20% 7%

16. Patrimônio líquido
a) Capital social

Em 31 de dezembro de 2019, o capital social de R$161.419 está representado por 
1.995.023 mil ações, sendo 665.008 mil ordinárias e 1.330.015 mil preferenciais, todas 
nominativas e sem valor nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:

Quantidade de ações
Ordinárias Preferenciais

Residentes no exterior:
Pluspetrol Energy Sociedad Anonima 22.257 37.594
Naturgy Distribución Latinoamerica S.A. 468.576 720.345

Residentes no país:
Gaspetro - Petrobras Gás S.A. 174.175 572.076

665.008 1.330.015
As ações ordinárias têm direito a voto nas Assembleias Gerais e as ações preferenciais, 
apesar de não terem direito a voto, têm prioridade no recebimento de dividendos e no 
reembolso de capital de acordo com o Estatuto.
O capital dos acionistas residentes no exterior está integralmente registrado no Banco 
Central do Brasil.

b) Dividendos propostos e juros sobre o capital próprio
De acordo com o estabelecido no estatuto social da Companhia, o dividendo mínimo 
obrigatório é de 25% sobre o lucro líquido ajustado, em conformidade com o artigo 202 
da Lei no 6.404/76. A base de cálculo para os dividendos mínimos obrigatórios está 
assim composta:

2019 2018
Lucro líquido 110.042 70.298
Constituição da reserva legal (1.819) (3.515)
Compensação NIIF 9 (839) -
Base de cálculo dos dividendos 107.384 66.783
Dividendos mínimos obrigatórios 25% 26.846 16.696
Distribuição proposta
Juros sobre o capital próprio 15.934 18.452
Dividendos a pagar 11.122 -
Percentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício 25% 28%
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25 de abril de 2019 aprovou a 
seguinte distribuição de resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018: 
R$18.452 em forma de JCP, R$45.075 em forma de dividendos e R$33.794 distribuídos 
via reserva especial.

 Em conformidade com a Lei nº 9.249/95, a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
6 de dezembro de 2019, aprovou a distribuição a seus acionistas de juros sobre o capital 
próprio, calculados com base na variação de Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) a serem 
distribuídos aos acionistas no valor R$18.745.
A reserva de lucros ultrapassou o capital social e a Administração apresentará proposta à 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em abril de 2020, de distribuir 
R$88.639 em forma de dividendos, cujo pagamento se realizará até dezembro de 2020, 
estando, assim, em conformidade com a legislação vigente.
Adicionalmente, a Administração apresentará proposta à Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, a ser realizada em abril de 2020, de distribuir R$ 11.501 em forma de 
dividendos à conta de reserva de Expansão, nos termos da lei, cujo pagamento se realizará 
em dezembro de 2020.

c) Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim 
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar 
prejuízo e aumentar o capital.

d) Reserva de expansão
A reserva de expansão refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, 
a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em seu plano de 
investimentos, conforme orçamento de capital aprovado e proposto pelos Administradores 
da Companhia.

e) Reserva especial
Na Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de outubro de 2015, em conformidade com 
o §5º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, considerando o endividamento da Companhia, os 
acionistas decidiram por unanimidade reter parte do lucro deixando de distribuí-lo. Dessa 
forma, foi constituída uma reserva especial, com saldo no montante de R$33.794, que não 
sendo absorvida por prejuízos em exercícios subsequentes, foi paga como dividendos em 
2019.

f) Lucro por ação
O lucro básico e diluído por ação é o mesmo, uma vez que a Companhia possui o mesmo 
tratamento para ações preferenciais e ordinárias, não havendo nenhum efeito diluidor 
(Nota 16.b).

2019 2018
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia 110.042 70.298
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em 

circulação (milhares) 1.995.023 1.995.023
Lucro básico por ação - R$ 55,16 35,24

g) Instrumento financeiro
Instrumento financeiro aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos 
e passivos financeiros. As principais alterações que o CPC 47 traz são: (i) novos critérios de 
classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, 
híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas 
incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
A Companhia compensou em seu resultado o valor de R$839 referente ao instrumento 
financeiro mencionado no CPC 47 que estava contabilizado no patrimônio líquido.

17. Provisão para contingências
A provisão para contingências foi constituída com base na expectativa da Administração da 
Companhia e de seus consultores jurídicos para as ações judiciais de natureza cíveis, tributárias 
e trabalhistas, considerando as diversas instâncias em que os processos se encontram. O 
montante da provisão é considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas decorrentes de 
decisões desfavoráveis em causas judiciais.
A composição das provisões de contingências, por natureza, é a seguinte:

2019 2018

Trabalhistas 1.856 956
Cíveis 3.087 3.556
Regulatória 71 133
Tributárias 11.680 11.444
Honorários advocatícios 342 424

17.036 16.513
A composição e movimentação das provisões de contingências, por natureza, é a seguinte:

2018
Provisionado
no exercício

Baixas por 
reversão/

pagamento
Atualização

monetária (i) 2019
Trabalhistas 956 1.774 (1.043) 169 1.856
Tributárias 11.444  - - 236 11.680
Regulatórias 133 48 (124) 14 71
Cíveis 3.556 298 (1.046) 279 3.087
Honorários advocatícios 424  - (177) 95 342
Total 16.513 2.120 (2.390) 793 17.036

2017
Provisionado
no exercício

Baixas por 
reversão/

pagamento
Atualização

monetária (i) 2018
Trabalhistas 838 242 (446) 322 956
Tributárias - 3.987 - 7.457 11.444
Regulatórias 592 119 (420) (158) 133
Cíveis 1.848 1.085 (368) 991 3.556
Honorários advocatícios 367 50 - 7 424
Total 3.645 5.483 (1.234) 8.619 16.513
(i) Inclui baixa de juros por reversão.
As contingências cíveis referem-se principalmente aos processos interpostos para anular as 
multas aplicadas pela Agência Reguladora e processos de baixa complexidade de reclamações 
de consumidores.
Adicionalmente a Companhia possui outros processos divididos em: (a) trabalhistas R$3.132 
(R$2.615 em 2018), (b) tributários R$8.965 (R$17.127 em 2018), (c) regulatórios R$756 (R$0 
em 2018) e (d) cíveis R$84.036 (R$78.925 em 2018) que não estão provisionados, por estarem 
classificados como chance de êxito possível pelos consultores jurídicos. 
Há ainda depósitos judiciais de natureza trabalhistas R$235 (R$464 em 2018) e cível R$2.626 
(R$2.132 em 2018).

18. Compromissos
18.1.Fornecedor de gás

Em 28 de novembro de 2008, entrou em vigência o contrato de fornecimento de gás natural 
com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras para uso convencional (“Contrato”), assinado em 18 
de julho de 2008.
Em 1º de julho de 2019 foi celebrado o termo aditivo nº 11 ao contrato de fornecimento de gás 
natural com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, no qual as partes acordaram: (i) a alteração 
das Quantidades Diárias Contratadas (QDC); e (ii) a atualização do valor total do contrato em 
face da alteração da QDC.
Até dezembro de 2019, com os dados reais apurados e os dados projetados até o encerramento 
do ano vigente, não há previsão de pagamento de “Take or Pay” no final do ano.

19. Receita
A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:

2019 2018
Venda de gás 3.282.511 2.523.587
Contratos de construção 19.864 37.525
Outras receitas 1.544 1.441
Total receita bruta 3.303.919 2.562.553
(-) Deduções da receita bruta (570.534) (447.210)
Receita líquida 2.733.385 2.115.343

20. Custo do serviço
2019 2018

Compra de gás e de serviços (2.423.021) (1.827.789)
Custo dos contratos de construção (19.864) (37.525)
Amortização (16.637) (15.109)

(2.459.522) (1.880.423)
21. Revisão tarifária

A proposta da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas (2018-2022) foi enviada no segundo semestre 
de 2017 à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 
- AGENERSA, conforme determina a cláusula sétima do contrato de concessão firmado entre a 
empresa e o Estado do Rio de Janeiro, em 21 de julho de 1997. Posteriormente, em 28/09/2018 
e em 19/11/2018, foram enviados Relatórios Complementares da 4ª Revisão Quinquenal 
de Tarifas, visando adequar ao cenário mais atual e ainda atender à solicitação do Poder 
Concedente, inserindo os novos investimentos para atendimento a novas usinas termoelétricas 
no caso da CEG RIO. O processo de revisão tarifária não foi ainda concluído e aguarda definição 
da Agência Reguladora.

22. Despesas gerais e administrativas
2019 2018

Honorários e remuneração pessoal-chave 3.824 3.683
Utilidades, materiais e serviços 4.490 5.802
Serviços de manutenção 9.029 9.348
Serviço de profissionais contratados 32.524 38.568
Gastos gerais de escritório 178 709
Viagens e estadas - 1
Aluguéis 118 762
Propaganda e publicidade 1.196 1.547
Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa 638 3.137
Perdas e reservas 1.799 359
Provisões (reversão), líquidas 181 4.248
Amortização 22.669 22.921
Arrendamento 557 -

77.203 91.085
23. Outras despesas operacionais, líquidas

2019 2018
Penalidades e indenização a terceiros (825) 5.526
FEEF (a) 8.151 9.566
Baixa (venda) de materiais e equipamentos (39) 6
Cessão de capacidade de duto 915 278
Demais despesas (receitas) 577 (1.085)

8.779 14.291
(a) O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) foi instituído pela Lei nº 7.428, de 25 de 

agosto de 2016, com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas e 
previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro que versa sobre a fruição do benefício fiscal 
ou incentivo fiscal, já concedido ou que vier a ser concedido, fica condicionada ao depósito 
ao FEEF do montante equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre 
a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefício ou 
incentivo fiscal concedido à empresa contribuinte do ICMS, nos termos do Convênio ICMS 
nº 42, de 3 de maio de 2016, já considerado no aludido percentual a base de cálculo para 
o repasse constitucional para os Municípios (25%).

24. Resultado financeiro, líquido
2019 2018

Receitas financeiras
Rendas sobre aplicações financeiras 2.921 3.312
Juros e multas 1.641 3.121
Outras receitas financeiras 789 1.070
Atualizações monetárias ativas 912 920

6.263 8.423
Despesas financeiras
Comissões (33) (84)
Encargos de empréstimo (26.708) (29.752)
Juros capitalizados 371 1.516
IOF (678) (1.036)
Juros arrendamento (119) -
Multa e juros (8.640) (1.963)
Outras despesas financeiras (484) (505)
Atualizações monetárias passivas (729) (8.900)

(37.020) (40.724)
Resultado financeiro (30.757) (32.301)

25. Seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os 
riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As 
coberturas foram contratadas pelos montantes a seguir indicados, considerados suficientes pela 
Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os 
riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro 
contratadas com terceiros:

Ramos Vigência das apólices Importâncias seguradas
Risco operacional (*) 29/10/2019 a 29/10/2020 190.000
Responsabilidade civil geral (*) 29/10/2019 a 29/10/2020 380.00
Responsabilidade civil - administradores 

- diretores e dirigentes (**) 30/09/2019 a 30/09/2020 94.000
(*) Apólice/limites únicos compartilhados entre as empresas CEG e CEG RIO S.A.
(**) Apólice/limites únicos compartilhados entre as empresas CEG, CEG RIO, GNSPS, GNB e 

GNFE.
26. Eventos subsequentes

Propagação do Novo Coronavírus
Desde o início do ano de 2020, temos acompanhado a propagação no Novo Coronavírus 
(“Covid-19”) ao redor do mundo. A Companhia efetuou uma análise dos riscos e incertezas 
relacionados ao Covid19 e não identificou nenhum impacto relevante até o momento que 
requeresse ajuste sobre essas demonstrações financeiras.
Neste momento não é possível mensurar de forma precisa ou antecipar os eventuais impactos 
econômico financeiros futuros decorrentes de uma pandemia do Covid-19. 
Contudo, considerando as novas legislações publicadas no âmbito de nosso Estado, em 
especial a Lei 8769/2020, a Companhia diligenciou junto ao mercado financeiro novas linhas 
de crédito que possam garantir possíveis necessidades de fluxo de caixa, estas motivadas, 
principalmente, por eventual incremento na inadimplência. Adicionalmente, mantemos relação 
próxima com nossos fornecedores e, havendo necessidade, buscaremos a extensão dos prazos 
para pagamentos.
A Companhia entende que as condições do contrato de concessão, bem como o prazo 
remanescente deste, permitem absorver todos os impactos financeiros decorrentes 
dessa Pandemia.
Por fim, temos conhecimento da existência de outros Projetos de Lei, tal como o PL 2049/2020, 
que por serem Projetos não alteram o ordenamento jurídico vigente.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos
Conselheiros, Administradores e Acionistas da
CEG RIO S.A.
Rio de Janeiro-RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da CEG RIO S.A. (“Companhia” ou “CEG RIO”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa em 31 de dezembro de 
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 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 auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais 
se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham 
sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2020.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Gláucio Dutra da Silva
Contador CRC-1RJ090174/O-4

Ceg Rio S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da CEG RIO S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, reunidos nesta data, examinaram o Relatório da Ad-

ministração, as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e a proposta 

de Destinação do Resultado de 2019 e da Distribuição da Reserva de Expansão.

Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia no decorrer do exercício e, conside-

rando, ainda, o relatório dos auditores independentes, emitido sem ênfases e ressalvas, com data de 26/03/2020, o Conselho Fiscal é de opinião que os 

referidos documentos e propostas encontram-se em condições de serem aprovados pela Assembleia Geral dos Acionistas.

Rio de Janeiro (RJ), 26 de março de 2020.

Renato Achutti Felipe Kfuri Moreira da Silva Paulo Andrade Rodrigues Ana Carolina Sartori Natal Celso Jose de Faria Viana

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2019
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Rio Trens Participações S.A. submete à apreciação de seus acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

RIO TRENS PARTICIPAÇÕES S.A. e suas controladas
CNPJ/MF Nº 02.720.700/0001-86

Balanços patrimoniais (em milhares de reais)

“As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, devidamente acompanhadas pelo parecer sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da Sociedade. A Administração.”

1 Informações gerais: A Rio Trens Participações S.A. (“Companhia” ou “Rio 
Trens”) foi constituída em 28 de agosto de 1998, e têm como principal objetivo 
a participação em outras sociedades. A sociedade possui investimento na 
SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A (“Supervia” ou 
“Concessionária”), constituída em 2 de setembro de 1998, detentora de direitos 
e obrigações decorrentes da concessão para a prestação de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros na região metropolitana do Rio de Janeiro 
e para execução dos investimentos contemplados no Contrato de Concessão 
e aditamentos posteriores(“Contrato”), no que lhe foi outorgado, em caráter 
exclusivo, pelo prazo de 25 anos, renovável por igual período. As operações 
da SuperVia foram iniciadas em 1º de novembro de 1998 e abrangem cinco 
grandes linhas ferroviárias metropolitanas e 270 quilômetros de vias 
permanentes. A sede social da Companhia está localizada na Rua da América, 
210 - Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ. Resultado e capital circulante 
líquido: A Companhia e o Grupo encerram o exercício de 31 de dezembro de 
2019, com prejuízo de R$ 18.461 e com passivo circulante superior ao ativo 
circulante em R$ 5.740 (2018 – R$ 310.263) no Consolidado. A Administração 
da Companhia tem a expectativa de que o caixa gerado pelas operações do 
próximo exercício seja suficiente para cobrir este capital circulante líquido 
negativo. Alteração do controle da Companhia: A controladora direta da 
Companhia é a Gumi Brasil Participações S.A (“GUMI”), empresa do Grupo 
Gumi, ex-acionista da OM. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, ocorreu a alienação do controle indireto da Companhia, anteriormente 
detido pela Odebrecht Mobilidade S.A. (“OM”) para a Gumi Brasil Participações 
S.A (“GUMI”), empresa do Grupo Gumi (Guarana Urban Mobility Incorporated), 
controlada indireta da Mitsui & co. Em 28 de maio de 2019, a GUMI, realizou 
aporte de capital na Companhia no valor de R$ 759.793, sendo R$ 550.000 em 
moeda corrente e R$ 209.793 através de ativos a receber da Companhia 
convertidos em ações, adquirindo participação de 77,3% e o seu controle. Na 
mesma data, a OTP SPV Participações S.A (“OTP SPV”), empresa do Grupo 
Odebrecht, realizou aporte de capital na Companhia no valor de R$ 77.930 
através de ativos a receber da Companhia convertidos em ações, adquirindo 
participação de 7,7% do seu capital social. Ainda 28 de maio de 2019, a 
Companhia, realizou aporte de capital na Supervia no valor de R$ 826.787, 
sendo R$ 550.000 em espécie e R$ 276.787 através de ativos a receber da 
Supervia que foram convertidos em ações (Nota 15 e Nota 21 (iii) e (iv)). Em 
15 de outubro de 2019, a Rio Trens Corportation (“RTC), antes controladora da 
Companhia, cedeu suas ações para a GUMI na proporção da sua participação 
em 11,4%, elevando a sua participação para 88,7% do capital social da 
Companhia. Em 16 de outubro de 2019, a RTC, cedeu suas ações para a OTP 
SPV na proporção de 3,6%, elevando a participação para 11,3% do capital 
social da Companhia. Desta forma, a GUMI passou a deter diretamente 88,7% 
de participação no capital social da Companhia e seu controle. Das atividades 
e do Contrato de Concessão: Em 28 de junho de 2007, foi assinado o 
aditamento nº VI ao Contrato de Concessão, estabelecendo mudanças nas 
obrigações de natureza civil e trabalhista. Estas mudanças referem-se 
principalmente à obrigação do Estado do Rio de Janeiro no ressarcimento de 
valores liquidados pela Companhia relativos aos processos que envolvam 
sucessão. Em 29 de novembro de 2010, foi assinado o Oitavo Termo Aditivo 
ao Contrato de Concessão para a exploração dos serviços públicos de 
transporte ferroviário de passageiros, que prorrogou o prazo de Concessão, 
até o dia 31 de outubro de 2048. Preço da Concessão – O preço total da 
outorga da Concessão objeto do aditivo, entendido como o valor devido em 
decorrência de sua prorrogação pelo prazo de 25 anos é de R$ 1.240.990 (um 
bilhão duzentos e quarenta milhões e novecentos e noventa mil reais), cuja 
composição está apresentada nos Anexos I e II do aditivo nº VIII do Contrato 
de Concessão, que sucintamente cita: • O preço da outorga é pago pela 
Concessionária por meio de dação em pagamento através da realização de 
investimentos, tais como aquisição de trens, revitalização de via permanente, 
aquisição de novo sistema de sinalização, etc. Estes investimentos gerarão 
novas receitas para a Companhia. Sendo certo que estes investimentos, além 
de atender ao interesse público primário, desonera o Estado da obrigação de 
realizar tais investimentos no sistema. • Os investimentos pagos ao Estado são 
realizados sem majoração da tarifa em vigor e tampouco considerados para 
efeito de revisão tarifária. Bens reversíveis – São considerados bens 
reversíveis, para os fins do aditivo e do Contrato, todos os bens destinados e 
vinculados à prestação dos serviços objeto da concessão, independentemente 
de serem propriedade da Flumitrens, Central, Estado ou da Concessionária, a 
qualquer tempo. Sucessão – O Estado, em cumprimento à cláusula 24 do 
Contrato de Concessão, consolidada na cláusula 22 do Oitavo Termo Aditivo 
ao Contrato de Concessão, reconhece que os fatos havidos em data anterior à 
tomada de posse não serão de responsabilidade da Concessionária. Demais
aditivos ao Contrato de Concessão: Em 25 de agosto de 2014, foi assinado 
o Nono Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos 
serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto 
a permuta de investimentos previstos no Oitavo termo Aditivo, no valor de R$ 
250.000 (duzentos e cinquenta milhões de reais), onde a Companhia deixa de 
adquirir 10 novos trens e reformar 41 trens antigos e se compromete a reformar 
seis estações ferroviárias estratégicas para a realização dos Jogos Olímpicos, 
promovido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) que foi realizado na 
Cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016, em troca do compromisso do Estado 
do Rio de Janeiro em adquirir 22 novos trens. As estações ferroviárias foram 
as de São Cristóvão, Deodoro, Magalhães Bastos, Vila Militar, Ricardo de 
Albuquerque e Engenho de Dentro. Em 2015, o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao 
Contrato de Concessão, exerceu o direito estabelecido em contrato com o 
consórcio chinês liderado pela China National Machinery Import & Export Corp 

para a compra de mais 10 (dez) trens, que foram entregues pelo Estado em 
2016. Também em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo 
aditivo ao Contrato de Concessão o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
licitou a compra de 12 (doze) trens. O vencedor foi a Alstom Brasil Energia e 
Transportes S.A, o Estado do Rio de Janeiro entregou todos os trens à 
Concessionária no ano de 2018. Em 21 de dezembro de 2017, foi assinado o 
Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos 
serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto 
permitir a realização de investimentos feitos pela Companhia ou sua controlada 
ou terceiro contratado por esta na exploração continua de fontes de receitas 
alternativas, acessórias ou de projetos associados, inclusive decorrente de 
exploração de centro de compras, serviço de lazer na configuração 
administrativa autônoma de shopping center ou empreendimento imobiliário 
nos bens reversíveis de demais áreas integrantes da Concessão. Este aditivo 
dá segurança jurídica a investimentos realizados por terceiros, que poderão 
explorar as receitas acessórias até o prazo final da Concessão. Reajuste de 
tarifas – As tarifas são reajustadas anualmente, com base na variação do 
IGP-M publicado pela FGV ocorrida no período de 12 meses imediatamente 
anteriores, calculado no mês de novembro de cada ano. A tarifa será objeto de 
revisão ordinária que independentemente do reajuste tarifário previsto no item 
anterior e ocorrerá a cada 5 anos ou extraordinária. A revisão extraordinária 
dar-se-á a qualquer momento na ocorrência de circunstâncias que altere o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em 02 de fevereiro de 2019, 
através da deliberação AGETRANSP nº 1056, considerando o cálculo baseado 
na variação do IGP-M apurada no período anterior, conforme estabelecido no 
mecanismo de reajuste anual ordinário, a tarifa foi ajustada para  R$ 4,60. Em 
02 de fevereiro de 2020, através da deliberação AGETRANSP nº 1120 será 
reajustada a tarifa para R$ 4,70, decorrente do reajuste anual ordinário, 
calculado com base na variação do IGP-M do período anterior. Desequilíbrio
extraordinário do Contrato de Concessão: Em 2014, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL autorizou aumentos extraordinários na tarifa de 
energia elétrica bem como a instituição das chamadas “Bandeiras Tarifárias”. 
Tal aumento extraordinário na tarifa de energia desencadeou o desequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão por ser a energia elétrica um 
dos principais insumos na operação do sistema de transporte ferroviário. Em 
28 de novembro de 2014, conforme disposto na cláusula sétima, B, parágrafo 
13, do Contrato de Concessão, a Companhia ingressou junto à AGETRANSP 
com pedido de revisão extraordinária do Contrato de Concessão. Em junho de 
2015, através da Deliberação 678/2015 a AGETRANSP reconheceu o direito 
da Companhia e recomendou que o Poder Concedente adotasse medidas 
compensatórias para reequilibrar a Companhia. Em 28 de dezembro de 2015, 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro – (“ERJ”), editou o Decreto lei n° 
7.173/2015 que “Dispõe sobre o resgate, pelo Estado do Rio de Janeiro, de 
obrigações da Supervia – Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. 
oriundas do fornecimento de energia elétrica e autoriza sua compensação com 
créditos tributários já constituídos ou que venham a ser constituídos contra a 
Light S.E.S.A.”. Dessa forma, o montante da dívida da Companhia, até o mês 
de novembro de 2015, no valor de R$ 39 milhões decorrente das faturas de 
energia elétrica pagas parcialmente, foi liquidado pelo Governo do Estado do 
Rio de Janeiro perante o concessionário de energia. Em 17 de novembro de 
2016, a Companhia decidiu por ingressar com ação na 16ª Vara de Fazenda 
Pública, através do processo 0394553-02.2016.8.19.0001, com o objetivo de 
demandar o ERJ quanto à solução para o reequilíbrio extraordinário do 
Contrato de Concessão, processo no qual a Light foi incluída no polo passivo 
da ação, uma vez que a partir de janeiro de 2017 a Companhia passou a 
realizar o pagamento parcial das faturas de energia elétrica, com base nos 
critérios estabelecidos pela nota técnica nº 18, de 21 de dezembro de 2015, 
emitida pela AGETRANSP a fim de determinar a parcela devida pela 
Companhia e a parcela de responsabilidade do ERJ. Em 19 de dezembro de 
2016, a Light ingressou com pedido de falência contra a SuperVia através do 
processo 0434451-22.2016.8.19.0001, alegando a insolvência da Companhia 
pelo não pagamento de parte das faturas de energia elétrica relativas ao 
segundo semestre de 2016, as quais já eram objeto de discussão no processo 
0394553-02.2016.8.19.0001 que tramita na 16ª Vara de Fazenda acima 

descrito. Em 03 de maio de 2017, a 16ª Vara de Fazenda Pública reconheceu 
que há um desequilíbrio econômico financeiro no contrato de concessão, 
contudo, negou liminar com antecipação de tutela para que o ERJ assumisse 
o valor a pagar para a concessionária de energia elétrica, pois o ERJ 
encontrava-se em crise financeira e não vem conseguindo honrar em dia seus 
compromissos com o funcionalismo público. Na visão do judiciário, faz 
necessário analisar a fundo tal questão, sendo prudente o diálogo entre todos 
os envolvidos. Em 29 de setembro de 2017, a 16ª Vara de Fazenda Pública 
intimou a AGETRANSP pelo Ofício 131/2017/OF a se pronunciar no sentido de 
que fosse informado se as revisões extraordinária e ordinária do contrato de 
concessão celebrado entre a SUPERVIA e o ERJ, foram efetivas no sentido de 
estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do mesmo. Em 30 de outubro de 
2017, a AGETRANSP emitiu o OF. AGETRANSP/PGA nº 038/17, onde 
informou que o equilíbrio do contrato foi efetivado até novembro de 2015. A 
Administração da Companhia entende que esse ofício reforça o entendimento 
que o ERJ é o devedor da diferença da fatura emitida pelo concessionário de 
energia elétrica, cujo montante em desequilíbrio até a data base 31 de 
dezembro de 2019 é de 193.913 (R$ 172.924 em 2018) (Nota 7) reconhecidos 
nas demonstrações contábeis na rubrica “Contas a receber” no Ativo não 
circulante. Em 30 de julho de 2018, a SuperVia  celebrou acordo Termo de 
Quitação e Outras Avenças com a Light Serviços de Energia S.A. , homologado 
judicialmente (Nota 13(c)) para encerramento da ação de falência (0434451-
22.2016.8.19.0001) e ações de cobrança ajuizadas pela Light . A celebração 
do referido acordo (1) permitiu a migração da Companhia para o Ambiente de 
Contratação Livre (ACL), solucionando de forma definitiva a situação de 
desequilíbrio no Contrato de Concessão no que tange aos aumentos 
extraordinários na tarifa de energia elétrica, e (2) fez com que a Light desistisse 
do recurso interposto no requerimento de falência e de todas as ações de 
cobrança ajuizadas contra a SuperVia. O acordo celebrado entre a Light e a 
SuperVia, acima descrito, não renuncia, sob qualquer aspecto, ao direito 
pleiteado pela SuperVia na ação que tramita na 16ª Vara de Fazenda, referente 
ao desequilíbrio econômico financeiro do Contrato de Concessão por valores 
que cabem ser liquidados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tal 
acordo foi aditado em 24 de junho de 2019 a fim de repactuar a forma de 
parcelamento da parte desequilibrada das faturas de energia. Em 01 de agosto 
de 2018, após a celebração do Termo de Quitação e Outras Avenças celebrado 
com a Light, as partes manifestaram-se, conjuntamente, pela desistência da 
ação apenas quanto à Light, com sua consequente exclusão do polo passivo 
do processo nº 0394553-02.2016.8.19.0001, e o prosseguimento do processo 
em relação ao Estado. Em 27 de setembro de 2019, a Supervia apresentou 
petição, informando que pretende produzir prova pericial econômico financeira 
e prova documental superveniente. Em 18 de outubro de 2019, foi proferida 
decisão que (i) homologou o pedido de desistência formulado pela Supervia, 
julgando o processo extinto sem resolução do mérito em relação à Light; (ii) 
entendeu que o julgamento do feito dispensa a produção de outras provas; e 
(iii) determinou a remessa dos autos ao MP para parecer de mérito. A emissão 
dessas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, da Rio Trens foi 
autorizada pela Administração em 03 de fevereiro de 2020.

DIRETORIA:

Antonio Carlos Sanches – Diretor Presidente
Alexandre Jacob Alves – Diretor de Operação e Manutenção

Gustavo Bacellar de Faria – Diretor Comercial
Wagner Pinto Medeiros – Contador – CRC-RJ 086560/O-4

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 
31 de dezembro de 2019 (em milhares de reais, exceto quando indicado de 
outra forma)

Ativo Controladora Consolidado
Circulante 2019 2018 2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa .. 12 85 15.607 21.954
Conta reserva ........................... - - 63.551 77.987
Contas a receber ...................... - - 116.895 107.548
Estoques  .................................. - - 9.687 10.785
Outros ativos ............................. 11.159 323 26.028 12.808

11.171 408 231.768 231.082
Ativos não circulantes manti-
dos para venda ......................... - - 3.799 28.930

11.171 408 235.567 260.012
Não Circulante

Contas a receber ...................... - - 266.880 236.001
Tributos diferidos ...................... - - 75.017 70.593
Depósitos compulsório e judi-
ciais ........................................... - - 18.935 17.637

- - 360.832 324.231
Investimentos ............................ 1.038.290 228.331 - -
Intangível .................................. - - 1.688.017 1.621.851

1.038.290 228.331 2.048.849 1.946.082

Total do ativo ............................. 1.049.461 228.739 2.284.416 2.206.094

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante 2019 2018 2019 2018

Fornecedores ............................ 4 1 67.219 88.986
Empréstimos e financiamentos . - - 68.549 115.679
Salários e encargos sociais ...... - - 26.331 24.909
Parcelamentos .......................... - - 34.183 60.500
Concessão a pagar ................... - - 4.810 4.810
Sociedades ligadas ................... - - 3.207 224.110
Outros passivos ........................ 1 1 33.209 22.351

5 2 237.508 541.345
Não circulante

Fornecedores ............................ - - - -
Empréstimos e financiamentos . - - 763.088 1.194.708
Parcelamentos .......................... - - 131.629 115.774
Concessão a pagar ................... - - 13.756 16.075
Provisão para contingências ..... - - 68.059 21.210
Sociedades ligadas ................... - - - 63.467
Passivo a descoberto em con-
trolada ....................................... 13.992 12.435 - -
Outros passivos ........................ - - 34.912 37.213

13.992 12.435 1.011.444 1.448.447
Patrimônio líquido

Capital social ............................. 1.043.587 180.197 1.043.587 180.197
Reserva de capital .................... 10.338 - 10.338 -
Reserva de lucros a realizar ..... - 36.105 - 36.105
Prejuízos acumulados ............... (18.461) - (18.461) -

1.035.464 216.302 1.035.464 216.302
Total do passivo e patrimônio 
líquido ......................................... 1.049.461 228.739 2.284.416 2.206.094

Demonstrações do resultado
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Operações 2019 2018 2019 2018
Receitas................................................ - - 804.548 750.496
Custos dos serviços prestados ................. - - (445.032) (390.448)
Custo de construção.............................  -  - (100.148) (103.641)
Lucro bruto ......................................... - - 259.368 256.407
Despesas com vendas  ........................ - - (1.370) (2.800)
Despesas gerais e administrativas ....... (77) (43) (183.130) (96.827)
Outras despesas, líquidas .................... - - 8.720 6.532
Resultado de equivalência patrimonial . (18.385) 24.535 - -
(Prejuízo) lucro operacional .............. (18.462) 24.492 83.588 163.312
Receitas financeiras ............................. 3 4 11.143 13.163
Despesas financeiras ........................... (2) (1) (117.617) (137.288)
Resultado financeiro líquido ............. 1 3 (106.474) (124.125)
(Prejuízo) lucro antes do imposto de 
renda e da contribuição social .......... (18.461) 24.495 (22.886) 39.187
Imposto de renda e contribuição social

Corrente ............................................. - - - (3)
Diferidos .............................................  - - 4.425 (14.689)

(Prejuízo) lucro do exercício ............. (18.461) 24.495 (18.461) 24.495
(Prejuízo) lucro por ação atribuível aos 
acionistas da Companhia durante o 
exercício (expresso em R$ por ação) ... (0,0261) 0,2307

Demonstração do resultado abrangente (em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(Prejuízo) lucro do exercício ..................... (18.461) 24.495 (18.461) 24.495
Total do resultado abrangente do exercício (18.461) 24.495 (18.461) 24.495

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais)

Capital
social

Prejuízos 
acumula-

dos

Reser-
va de 

capital

Reserva
de lucros 
a realizar Total

Em 01/01/2018 ............... 180.197 - - 11.610 191.807
Lucro líquido do exercício  - - - 24.495 24.495
Em 31/12/2018 ............... 180.197  - - 36.105 216.302
Aumento de capital 
social .............................. 873.728 - - (36.105) 837.623
Constituição reserva de 
capital ............................. (10.338) - 10.338 - -
Prejuízo do exercício ...... - (18.461) - - (18.461)
Em 31/12/2019 ............... 1.043.587 (18.461) 10.338  - 1.035.464

Demonstração do fluxo de caixa (em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades ope-
racionais

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(Prejuízo) lucro antes do imposto de 
renda e da contribuição social .......... (18.461) 24.496 (22.886) 39.189
Ajustes de

Amortização ....................................... - - 59.034 54.474
Prejuízo na baixa de intangível .......... - - 44 9
Despesas financeiras ......................... - (4) 106.474 124.125
Provisão (reversão) para contingências - - 88.644 19.764
Equivalência patrimonial .................... 18.385 (24.535) - -

18.385 (24.539) 254.196 198.372
Variação nos ativos e passivos

Estoques ............................................ - - 1.098 1.757
Contas a receber de clientes ............. - - (39.446) (103.351)
Outros recebíveis ............................... 2 3 (2.819) 14.576
Fornecedores ..................................... 1 - (16.652) 66.938
Outras obrigações .............................. - 1 (64.931) 4.888

3 4 (122.750) (15.192)
Caixa (aplicado) gerado nas operações (73) (39) 108.560 222.369
Juros pagos .......................................... - - (149.477) (108.757)
IR e CS pagos ...................................... - - - -
Caixa líquido (aplicado) gerado nas 
atividades operacionais ..................... (73) (39) (40.917) 113.612
Fluxos de caixa das atividades de 
investimentos
Adições do ativo intangível ................... - - (69.316) (64.695)
Caixa líquido (aplicado) gerado 
pelas atividades de investimento ..... - - (69.316) (64.695)
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamentos ................................... - - - -
Obtenção de empréstimos ................... - - 5.000 1.840
Pagamentos de empréstimos ............... - - (451.114) (62.015)
Aumento de capital social..................... - - 550.000 -
Obtenção de recursos de sociedades 
ligadas .................................................. - - - 8.663
Caixa líquido gerado (aplicado) 
pelas atividades de financiamento ... - - 103.886 (51.512)
Redução de caixa e equivalente de 
caixa, líquidos ..................................... (73) (39) (6.347) (2.595)
Caixa e equivalente de caixa no 
início do exercício .............................. 85 124 21.954 24.549
Caixa e equivalente de caixa no 
final do exercício ................................ 12 85 15.607 21.954

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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COMPANHIA PAULISTA DE FERRO-LIGAS
CNPJ/MF nº 57.487.142/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercícios findos em
31 de dezembro de

Notas 2019 2018
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas (83) (106)
Outras receitas (despesas) operacionais 153 (185)
Lucro (prejuízo) operacional 70 (291)
Resultado financeiro 3
Receitas financeiras 2.091 2.277
Despesas financeiras (611) (592)

1.480 1.685
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 1.550 1.394
Tributos sobre o lucro 4
Tributo corrente (21) (327)
Tributo diferido (69.088) 4.804
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (67.559) 5.871
Quantidade de ações ao final do
exercício - em milhares 13.337 13.337

Lucro básico e diluído por ação - Em R$ (5,07) 0,44
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Lucro líquido do exercício (67.559) 5.871
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente (67.559) 5.871
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais

Exercícios findos em
31 de dezembro de

Notas 2019 2018
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 1.550 1.394
Ajustes por: 
Provisão para processos judiciais (137) 41
Variação monetária, juros sobre
contingências e depósitos judiciais 48 (185)

Outros (15) 60
Variações de ativos e passivos: 
Contas a receber - partes relacionadas (1) 1.724
Tributos a recuperar 3.812 (659)
Depósitos judiciais (1) 37
Provisão para contingências - (15)
Fornecedores (13) 19
Tributos sobre o lucro (1) 15
Outros ativos e passivos, líquidos - (2)
Caixa proveniente das operações 5.242 2.429
IR CSLL pagos (198) 166
Caixa líquido proveniente das atividades
 operacionais 5.044 2.595
Fluxo de caixa das atividades de
 investimento: 
 Alienação de imobilizado (8.127) -
Caixa líquido proveniente das atividades
 de investimento (8.127) -
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
no exercício (3.083) 2.595

Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício 35.454 32.859

Caixa e equivalentes de caixa ao final
 do exercício 32.371 35.454
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de reais

Notas

31 de 
dezembro 

de 2019

31 de 
dezembro 

de 2018
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 32.371 35.454
Tributos a recuperar 5 349 1.395
Tributos a recuperar sobre o lucro - -

32.720 36.849
Ativo não circulante
Depósitos Judiciais 8 8.131 8.091
Tributos a recuperar sobre o lucro 10.297 13.142
Contas a receber - partes relacionadas 7 4.107 73.194

22.535 94.427
Imobilizado 33 33

22.568 94.460
Total do ativo 55.288 131.309
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores 5 18
Dividendos 9 (c) 1.468 9.595
Tributos a recolher sobre o lucro 4 (b) 134 390
Tributos a recolher 11 12

1.618 10.015
Passivo não circulante
Tributos diferidos sobre o lucro - -
Provisões para processos judiciais 8 1.545 1.610

1.545 1.610
Total do passivo 3.163 11.625
Total do patrimônio líquido 9 52.125 119.684
Total do passivo e patrimônio líquido 55.288 131.309
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais

Capital
social

Reserva 
legal

Reserva
de capital

Lucros
a realizar

Dividendo
adicional proposto 

Lucros (prejuízos) 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2017 28.580 5.716 40 80.945 6.095 - 121.376
Lucro líquido do exercício - - - - 5.871 5.871
Transações com acionistas:
Dividendos de exercícios anteriores - - - - (6.095) - (6.095)
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (1.468) (1.468)
Dividendo adicional proposto - - - - 4.403 (4.403) -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 28.580 5.716 40 80.945 4.403 - 119.684
Prejuízo do exercício - - - - - (67.559) (67.559)
Absorção de prejuízo - - - (67.559) - 67.559 -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 28.580 5.716 40 13.386 4.403 - 52.125

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional: A Companhia Paulista de Ferro-Ligas
(“Sociedade”) é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pela
Vale S.A. (“Vale”), com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade realizava
exploração, lavra e beneficiamento mineral com o objetivo de produzir e
comercializar ferroligas de manganês. Atualmente a Sociedade não está 
realizando atividades operacionais.
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de
conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“demonstrações 
financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Contabilidade 
para pequenas e médias empresas (“CPC PMEs”), aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (“CFC”).Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo 
evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da 
Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico. A emissão das demonstrações 
financeiras foi aprovada pela Diretoria em 31 de janeiro de 2020. Em janeiro 
de 2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão 
de propriedade da Vale, acionista controlador da Sociedade. Os impactos 
do evento são mensurados e divulgados nas demonstrações financeiras 
da Vale, não havendo desdobramentos relevantes que impactem o plano 
de negócios da Sociedade, bem como alterações em suas demonstrações 
financeiras em decorrência do evento. c) Novos pronunciamentos: CPC 
06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil - A partir dessa norma, 
os arrendatários deverão reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e 
o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos
de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora
do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de
pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos
arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam
substancialmente mantidos. A Administração avaliou o impacto da adoção da
referida norma, e concluiu que não há impactos  nas suas demonstrações
financeiras. ICPC 22 Incerteza sobre tratamento de impostos -
A interpretação explica como considerar a incerteza na contabilização do
imposto de renda. O CPC32 - Imposto de Renda, especifica como contabilizar
os impostos de renda correntes e diferidos, mas não como refletir os efeitos da
incerteza. A sociedade avaliou os requerimentos dessa nova interpretação e
concluiu que não há impacto significativo em suas demonstrações financeiras.
3. Resultado financeiro Exercícios findos em 

31 de dezembro de
2019 2018

Receitas financeiras
Rendimento de aplicação financeira 1.706 2.039
Atualização de depósitos judiciais 24 126
Atualização de impostos 361 112

2.091 2.277
Despesas financeiras
Comissão de fiança (433) (429)
Atualização de contingência (72) (53)
PIS e COFINS sobre receitas financeiras (100) (105)
Juros, multas e taxas (6) (5)

(611) (592)
Resultado Líquido 1.480 1.685
4. Tributos sobre o lucro: a) Reconciliação dos tributos sobre o lucro: O
total demonstrado como resultado de tributos sobre o lucro no resultado está
reconciliado com as alíquotas estabelecidas pela legislação, como segue:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 1.550 1.394
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação - 34% (527) (474)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
Reversão de IR e CSLL diferido (69.088) 4.804
Outros ajustes 46 147

(69.109) 4.477
Tributos sobre o lucro
Corrente (21) (327)
Diferido (69.088) 4.804
Imposto de renda e contribuição social
 no resultado do exercício (69.109) 4.477

b) Tributos a recolher sobre o lucro
31 de dezembro 

de 2019
31 de dezembro 

de 2018
Tributos s/o lucro do exercício - corrente 21 327
Antecipações (195) (246)
Ajuste de exercícios anteriores - 309
Total 134 390

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

5. Tributos a recuperar 31 de dezembro 
de 2019

31 de dezembro 
de 2018

Imposto de renda retido na fonte
(“IRRF”) a recuperar 341 1.387

 Outros 8 8
Total 349 1.395

6. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro 
de 2019

31 de dezembro 
de 2018

Caixa e bancos 2.196 153
Aplicações financeiras 30.175 35.301
Total 32.371 35.454

Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. Os saldos de aplicações 
financeiras estavam integralmente aplicados no CDB (Certificado de Depósito 
Bancário) em 2019 e 2018. As aplicações financeiras são prontamente 
conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito 
interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
7. Contas a receber: Em 2019 a Sociedade possui contas a receber referente 
a venda de créditos fiscais realizada em novembro de 2013 com a Vale. Em
2018, houve o pagamento no valor de R$1.724, restando o montante de
R$4.107 a ser recebido.
8. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhistas 
e tributárias em andamento na esfera administrativa e judicial. As provisões
para as perdas decorrentes dessas ações são estimadas e atualizadas
pela Sociedade, amparada pela opinião de consultores legais. Passivos
contingentes consistem em causas discutidas nas esferas administrativa e
judicial, cuja expectativa de perda é classificada como possível, as quais o
reconhecimento de provisão não é considerado necessário pela Sociedade,
baseado nos consultores legais. Correlacionados às provisões e passivos
contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar depósitos judiciais para
garantir potenciais pagamentos de contingências. Os depósitos judiciais
são atualizados monetariamente e registrados no ativo não circulante da
Sociedade até que aconteça a decisão judicial de resgate destes depósitos
por uma das partes envolvidas. Em 2019, após avaliação do jurídico da
Sociedade, foi definido que a melhor apresentação das causas previdenciárias
seria junto com as tributárias, e não consolidada com a natureza trabalhista.
Sendo assim, os saldos de 2018 foram alterados para efeito comparativo dos
passivos contingentes.

Provisões para 
processos judiciais

Passivos 
contingentes

Depósitos 
judiciais

31 de
dezembro de

31 de 
dezembro de

31 de 
dezembro de

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Processos tributários 627 757 27.517 32.711 7.340 7.169
Processos cíveis - - 1.561 1.375 7 6
Processos trabalhistas 918 853 - - 784 916
Total 1.545 1.610 29.078 34.086 8.131 8.091
9. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2019
e 2018 o capital social é de R$28.580 correspondendo a 13.336.995
ações escrituradas, sendo 6.634.077 ações ordinárias e 6.072.918 ações
preferenciais, totalmente integralizadas e sem valor nominal. b) Reserva de
lucros: Reserva legal - Constitui uma exigência para todas as sociedades
anônimas e representa a apropriação de 5% do lucro líquido anual apurado
com base na legislação brasileira, até o limite de 20% do capital social.
Reserva de lucros a realizar - Refere-se a parcela não realizada de lucros
de anos anteriores, com o objetivo de absorção de prejuízos e pagamento
de dividendos, conforme disponibilidade de caixa. c) Remuneração aos
acionistas da Sociedade - Conforme estatuto social, 25% do lucro líquido
do exercício (após constituições de reservas) deve ser distribuído a título de
dividendo mínimo obrigatório.

31 de dezembro 
de 2019

31 de dezembro 
de 2018

Lucro (prejuízo) do exercício (67.559) 5.871
Dividendos mínimos obrigatórios - 1.468
Dividendo adicional proposto
(condicionado à aprovação em
assembleia de acionistas) - 4.403

Absorção de prejuízo 67.559 -
Remuneração total do exercício - 5.871

10. Partes relacionadas: Representados pelas seguintes operações com
partes relacionadas à Sociedade: Em 2019 a Sociedade possui um montante 
de R$4.107 (R$73.194 em 2018) de contas a receber referente a venda de 
créditos fiscais realizada em novembro de 2013 com a Vale, como parte 
relacionada. Todas as operações com partes relacionadas estão formalizadas 

através de contratos celebrados entre as partes. Caso esses contratos 
tivessem sido estabelecidos com terceiros, os termos contratuais poderiam 
ser diferentes dos firmados com as partes relacionadas. A remuneração dos 
administradores da Sociedade foi paga integralmente pelo acionista Vale. 
Não há remuneração baseada em ações da própria Sociedade e incentivos 
de longo prazo.
11. Classificação dos instrumentos financeiros

Custo amortizado
31 de dezembro 

de 2019
31 de dezembro 

de 2018
Caixa e equivalentes de caixa 32.371 35.454
Contas a receber - partes relacionadas 4.107 73.194
Total dos ativos financeiros 36.478 108.648
Fornecedores 5 18
Total dos passivos financeiros 5 18

12. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional -
As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“BRL”
ou “R$”), que é a moeda do ambiente econômico no qual a Sociedade
opera (“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas em reais.
b) Instrumentos financeiros - A Sociedade classifica os ativos financeiros
com base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e
nas características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos 
financeiros são classificados como subsequentemente mensurados ao valor 
justo por meio do resultado (“FVTPL”) a menos que certas condições sejam 
atendidas que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”) ou pelo custo amortizado. 
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e 
classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado e 
atualizados pelo método da taxa de juros efetivos.
13. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação das
demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas e julgamentos
contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade. Essas
estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada
exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão
das estimativas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.
Considerando a natureza e a complexidade das operações da Sociedade, na
opinião da Administração, as estimativas contábeis e julgamentos feitos no
curso da preparação dessas demonstrações financeiras não são subjetivas
ou complexas em um grau que requeresse sua descrição como crítica.
a) Tributos corrente e diferido sobre o lucro - A provisão para tributos
sobre o lucro é calculada com base em alíquotas e regras fiscais em vigor.
Os tributos sobre o lucro compreendem o imposto de renda e a contribuição
social sobre o lucro. A alíquota estatutária aplicável no referido exercício é
de 34%. Os tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais, bases
negativas de contribuição social e diferenças temporárias são reconhecidos
contabilmente, levando-se em consideração a análise dos resultados futuros,
fundamentada por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em
premissas internas e em cenários macroeconômicos, comerciais e tributários
que podem sofrer alterações no futuro. b)  Processos judiciais - Uma provisão 
é reconhecida no momento em que a obrigação for considerada provável pela 
diretoria jurídica e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos
para liquidar a obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza.
A contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação
é atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos
financeiros incorridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda não
seja mais considerada provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou
baixada quando a obrigação for liquidada.
14. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital -
A Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez 
de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com 
o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura 
de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo.
b) Gestão de risco de crédito - A exposição ao risco de crédito decorre
de recebíveis, pagamentos a fornecedores e investimentos financeiros. 
O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para 
avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da 
Sociedade em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis 
- A Sociedade atribui uma classificação de risco de crédito interna para cada
contraparte utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de
risco de crédito, baseada em preços de mercado e informações financeiras
da contraparte, bem como informações qualitativas sobre o histórico de
relacionamento comercial. (ii) Gestão de risco de crédito de investimentos
financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações
financeiras, a Sociedade controla a diversificação de sua carteira e monitora
diferentes indicadores de solvência e liquidez das diferentes contrapartes
que foram aprovadas para negociação. c) Gestão de risco de mercado
- A Sociedade está exposta a diversos fatores de risco de mercado que
podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando a natureza dos negócios e 
operações da Sociedade, os principais fatores de risco de mercado aos quais 
a Sociedade está exposta são: risco da taxa de câmbio, risco da taxa de juros 
e risco de preços de produtos e insumos. A avaliação do potencial impacto, 
oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações, é realizada 
periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a respeito da 
estratégia de gestão do risco. 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Senhores acionistas: A administração da Companhia Paulista de Ferro-Ligas, em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras 
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Ao encerrarmos o exercício de 2019, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora
Vale S.A. bem como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020
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Jorge Henrique da Cunha Falrene
Diretor de Operações Brasil

Vanessa Alves Ajeje
Diretora de Gestão Econômica

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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ROCK WORLD S.A.
CNPJ/MF 13.212.200/0001-50 - NIRE 33.3.0029682-4

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Rock World S.A. anuncia seu resultado do ano 2018. Todas as informações 
financeiras a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas 
em Reais, com base em números consolidados, de acordo com a legislação 
societária brasileira e alinhado com os pronunciamentos, interpretações e 
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
IFRS. Introdução: Criado em 1985 e com 33 anos de vida, o Rock in Rio, é 
parte relevante da história da música mundial. O evento já soma 18 edições, 
108 dias e mais de 1.600 atrações musicais. Nascido no Rio de Janeiro, o 
Rock in Rio conquistou não só o Brasil como, também, Portugal, Espanha e, 
em maio de 2015, chegou aos Estados Unidos da América, sempre com a 
ambição de levar todos os estilos de música aos mais variados públicos. 
Muito mais que um evento de música, o Rock in Rio pauta-se também por 
ser um evento responsável e sustentável. Em 2001, através do projeto social 
“Por um mundo melhor”, assumiu o compromisso de conscientizar as pessoas 
para o fato de que pequenas atitudes no dia a dia são o caminho para fazer 
do mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o Rock in Rio recebeu a 
certificação da norma ISO 20121 - Eventos Sustentáveis, um reconhecimento 
do poder realizador da marca que desenvolve diversas ações com vista à 
construção de um mundo melhor. Highlights 2018: Como previsto pela 
organização, o festival, Rock in Rio 2018 ocorreu nos dias 23, 24, 29 e 30 de 
junho, em Lisboa. A grande novidade ficou por conta da Game XP, projeto 
desenvolvido pelos criadores e produtores do Rock in Rio e da CCXP. A estreia 
aconteceu no Rock in Rio 2017, quando recebeu 361 mil pessoas durante 
o festival e em 2018 foi realizado de forma independente onde ocupou, por 
quatro dias, as três arenas olímpicas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, 
que se tornaram a Oi Game Arena, a GamePlay Arena e a Inova Arena, além 
de uma área externa de 100 mil metros quadrados com ativações para os 

visitantes. Desempenho Financeiro Consolidado: A redução da receita no 
exercício de 2018 comparado com 2017 reflete basicamente a dimensão do 
festival Rock in Rio realizado na cidade do Rio de Janeiro ocorrido em setembro 
de 2017 e o festival de Lisboa realizado em junho de 2018 onde está 
diretamente ligada a uma menor quantidade de ingressos vendidos, assim 
como de patrocínios fechados no exercício. O resultado negativo no período 
também foi impactado pelos custos de marketing, bem como os custos gerais 
e administrativos na Controladora. Em dezembro de 2018, a Companhia 
registrou capital de giro negativo de R$ 20.256 mil (R$ 11.618 mil em 2017). 
No mesmo exercício, a Companhia apresentou prejuízo (resultado antes da 
apuração do Imposto de Renda) de R$ 27.314 mil (R$ 62.349 mil de lucro 
líquido do exercício em 2017).
Receita operacional líquida

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Patrocínio 3.639 72.458 31.554 72.458
Venda de ingressos 488 244.226 33.013 245.306
Outras receitas (a) 1.932 15.170 12.023 15.690
(-) Impostos sobre vendas (643) (42.348) (643) (42.348)

5.416 289.506 75.947 291.106

(a) O valor de outras receitas corresponde às receitas de direitos autorais, 
consultoria, cessão de uso de marcas e extra de produção. Resultado 
Financeiro Líquido: Os resultados financeiros representam uma parte 
importante do resultado apurado no exercício. As operações com instrumentos 
financeiros (NDFs) realizadas tiveram como objetivo mitigar os riscos de 
variação do dólar norte-americano frente ao real brasileiro em relação aos 

custos com os artistas em 2017 e apresentou uma perda de R$ 1.648 mil no 
exercício de 2018 (R$ 6.244 mil em 31 de dezembro de 2017), além da redução 
dos juros pagos após quitação dos empréstimos junto às instituições financeiras 
no primeiro semestre de 2018. Perspectivas: Devido ao grande sucesso do 
festival ocorrido em 2017, a organização do Rock in Rio, o maior festival de 
música e entretenimento do mundo, espera que a edição de 2019, no Brasil, 
seja um sucesso. A Companhia já conta com o apoio de alguns dos 
patrocinadores oficiais, além de ter esgotado toda a carga de ingressos, 
destinados à pré-venda de ingressos, realizado em novembro de 2018 para a 
próxima edição. O festival, que na edição de 2017 cresceu e vendeu cerca de 
700 mil ingressos para os sete dias de evento e ocupou 300 mil m² na parte 
privada do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca espera manter o grande 
sucesso na oitava edição no país e contará com novas atrações. Além da 
próxima edição do Brasil prevista para 2019, a Companhia ainda contará com 
duas edições do Game XP a ser realizada em julho e setembro. Considerações 
finais: Em cumprimento às disposições previstas, a Companhia contratou os 
serviços de auditoria da KPMG Auditores Independentes. A Companhia adota 
como política atender a regulamentação que define as restrições de serviços 
a serem prestados pelos auditores independentes as companhias abertas. No 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 não foram prestados 
pelos auditores e partes a eles relacionadas, serviços que não aqueles de 
auditoria externa. Agradecimentos: A Rock World S.A. agradece a todos os 
colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, entidades governamentais 
e todos aqueles que dedicaram seu tempo e eficiência ao desempenho da 
Companhia, contribuindo para o desenvolvimento e aprimoramento de suas 
atividades, assim como os resultados até então alcançados. 

Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2019.

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante
    Caixa e equivalentes de caixa 4 17.526 5.919 18.548 8.855
    Contas a receber 5 10.501 7.256 13.463 12.634
    Impostos a recuperar 6 1.908 468 1.909 1.196
    Imposto de renda e contri-
      buição social a recuperar 6 827 675 1.306 675
    Adiantamentos a fornecedores 487 261 487 261
    Despesas antecipadas 7 12.369 5 11.421 10.592
    ISS diferidos 1.346 53 1.346 53
    Instrumentos financeiros
      derivativos 22 - 47 - 69
    Outras contas a receber 77 14 1.450 664
    Ativo não circulante destinado
      para venda 9 - - 2.628 -

45.041 14.698 52.558 34.999
Não circulante
  Realizável a longo prazo
    Empréstimos com partes
      relacionadas 15 32.626 26.502 - -
    Adiantamento para futuro 
      aumento de capital 15 17.283 21.982 480 -
    Despesas antecipadas 7 - 172 208 172
    IRPJ e CSLL diferidos 14 7.646 2.667 14.673 5.990
    Depósito caução 38 8 38 8
    Outros ativos financeiros - - 51 37
    Outras contas a receber com
       partes relacionadas 15 1.435 192 1.569 311

59.028 51.523 17.019 6.518
  Investimentos 8 35 35 35 35
  Imobilizado 9 12.424 13.513 17.053 21.363
  Intangível 156 190 164 197

12.615 13.738 17.252 21.595

Total do ativo 116.684 79.959 86.829 63.112

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante
  Fornecedores 10 4.846 4.119 8.257 13.726
  Empréstimos e financiamentos 11 - 15.487 - 15.487
  Imposto de renda e contri
    buição social a pagar 12 - - 630 -
  Tributos e encargos sociais 
    a recolher 12 4.612 4.117 5.065 4.269
  Dividendos a pagar 17 3.765 3.765 3.765 3.765
  Instrumentos financeiros
    derivativos 22 1.649 - 1.649 171
  Adiantamentos de clientes - 260 - 260
  Receitas diferidas 13 51.702 - 51.702 7.203
  Incentivos fiscais 16 210 210 210 210
  Outras contas a pagar 533 441 1.536 1.526

67.317 28.399 72.814 46.617
Não circulante
  Empréstimos - partes
    relacionadas 15 112 112 112 112
  Receitas diferidas 13 - 2.259 - 2.259
  Fornecedores - partes
    relacionadas 15 1.875 405 33 30
  Tributos a recolher parcelados 12 10.248 13.761 10.248 13.761
  Adiantamento para futuro
    aumento de capital 15 27.847 - 27.847 -
  Capital a integralizar 149 - 149 -
  Outras provisões - - 55 1.193
  Provisão para passivo a
    descoberto de controlada 8 22.324 27.007 - -

62.555 43.544 38.444 17.355
Patrimônio líquido 
  (passivo a descoberto) 17
  Capital social 36.728 36.728 36.728 36.728
  (-) Ações em tesouraria (392) (392) (392) (392)
  Ajuste de avaliação patrimonial (4.213) (2.446) (4.213) (2.446)
  Prejuízos acumulados (45.311) (25.874) (45.311) (25.874)
  Patrimônio líquido atribuível
    à participação de acionistas
    controladores (13.188) 8.016 (13.188) 8.016
  Participação de acionistas não
   controladores - - (11.241) (8.876)
Patrimônio líquido total 
  (passivo a descoberto) (13.188) 8.016 (24.429) (860)
Total do passivo e patrimônio líquido 116.684 79.959 86.829 63.112

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida 18 5.416 289.506 75.947 291.106
( - ) Custos dos serviços
         prestados 19 (11.419) (204.494) (77.765) (206.046)
Lucro (prejuízo) bruto (6.003) 85.012 (1.818) 85.060
Despesas administrativas
  e gerais 20 (11.644) (8.422) (27.810) (13.186)
Despesas comerciais (79) (38) (79) (38)
Outras receitas (despesas) (292) - (502) (1.172)
Equivalência patrimonial 8.3 (10.577) (5.129) (150) -

(22.592) (13.589) (28.541) (14.396)
Resultado antes do resultado
  financeiro e dos impostos 
  sobre o lucro (28.595) 71.423 (30.359) 70.664
Resultado financeiro 21
Despesas financeiras (7.781) (21.633) (10.160) (23.862)
Receitas financeiras 12.520 13.994 13.205 15.547

4.739 (7.639) 3.045 (8.315)
Resultado antes da
  tributação sobre o lucro (23.856) 63.784 (27.314) 62.349
Imposto de renda e
  contribuição social
Impostos correntes 14 (51) (14.565) (677) (14.696)
Impostos diferidos 14 4.470 (8.865) 7.781 (8.134)
Lucro líquido (prejuízo) 
  do exercício (19.437) 40.354 (20.210) 39.519
Atribuído aos acionistas
  controladores (19.437) 40.354 (19.437) 40.354
Atribuído aos acionistas 
  não controladores - - (773) (835)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades
  operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (19.437) 40.354 (20.210) 39.519
  Depreciação e amortização 2.413 1.481 4.187 2.387
  Equivalência patrimonial 10.577 5.129 150 -
  Imposto de renda e contribuição
    social corrente 51 14.565 677 14.696
  Imposto de renda e contribuição
    social diferidos (4.470) 8.865 (7.781) 8.134
  Instrumentos financeiros derivativos (319) (47) (319) (47)
  Juros e variação cambial (4.903) 1.401 (3.255) 4.409
  Baixa tangíveis 9 - 219 -
  Provisão para perda para crédito de
    liquidação duvidosa 313 - 313 -
  Outras provisões (19) (1.207) (956) (14)

(15.785) 70.541 (26.975) 69.084
Variações em ativos e passivos:
  (Aumento)/redução em ativos
  Caixa restrito - 7 - 7
  Contas a receber (3.245) (1.445) (829) (4.337)
  Impostos a recuperar (1.440) 444 (713) (108)
  Imposto de renda e contribuição
    social a recuperar (152) (144) (631) (617)
  Adiantamento a fornecedores (226) 215 (226) 215
  Despesas antecipadas (12.192) 8.334 (865) (2.758)
  ISS diferido (1.293) 749 (1.293) 749
  Instrumentos financeiros derivarivos - - - (32)
  Depósito caução (30) (8) (30) (8)
  Contas a receber - partes relacionadas  (1.243) (93) (1.258) (60)
  Outros ativos (63) 102 (800) (251)

(19.884) 8.161 (6.645) (7.200)
  Aumento/(redução) em passivos:
  Fornecedores 727 3.418 (5.469) 10.075
  Tributos e encargos sociais 495 3.323 796 3.384
  Imposto de renda e contribuição
    social a pagar - - 630 (597)
  Adiantamento de clientes - 259 - 259
  Receitas diferidas 49.183 (29.381) 41.980 (22.419)
  Fornecedores - partes relacionadas 1.470 (637) 3 -
  Contas a pagar - partes relacionadas - 112 - 117
  Tributos a recolher parcelados (3.513) 10.644 (3.513) 10.644
  Incentivos fiscais - 109 - 109
  Outros passivos 93 151 10 (209)

48.455 (12.002) 34.437 1.363
Imposto de renda e contribuição 
  social pagos (317) (14.691) (317) (14.691)
Juros pagos (789) (3.137) (789) (3.451)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades operacionais 11.680 48.872 (289) 45.105
Fluxo de caixa das atividades de
  investimento
Aquisição de participações em outras
  sociedades (11.091) (15.542) (480) -
Venda de ativo imobilizado 23 - 23 -
  Aquisição de imobilizado (1.290) (8.570) (1.447) (8.570)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de investimento (12.358) (24.112) (1.904) (8.570)
  Fluxo de caixa das atividades 
    de financiamento
Adiantamento para o futuro aumento
  de capital 27.847 - 27.847 -
Instrumentos financeiros derivativos 292 (8.335) 292 (8.164)
  Acréscimos de empréstimos - partes
    relacionadas 33 - - -
  Liquidações de empréstimos - partes
    relacionadas - (10.209) - (10.209)
  Acréscimos de empréstimos e
    financiamentos 10.000 15.042 10.000 15.042
  Liquidações de empréstimos 
    e financiamentos (25.887) (22.573) (25.887) (32.626)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades de financiamento 12.285 (26.075) 12.252 (35.957)
Aumento (redução) de caixa e
  equivalente de caixa 11.607 (1.315) 10.059 578
Caixa e equivalente a caixa no início
  do exercício 5.919 7.234 8.855 8.466
Efeito da variação cambial sobre o
  saldo de caixa e equivalente de caixa - - (366) (189)
Caixa e equivalente a caixa no final 
  do exercício 17.526 5.919 18.548 8.855
Aumento (redução) de caixa e
  equivalente de caixa 11.607 (1.315) 10.059 578

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (19.437) 40.354 (20.210) 39.519
Outros resultados abrangentes:
  Itens que podem ser subsequentemente 
    reclassificados para o resultado:
  Hedge de fluxo de caixa (1.649) - (1.649) -
  Impostos diferidos sobre hedges
    de fluxo de caixa 561 - 561 -
Ajustes acumulados de conversão (679) (922) (2.271) (1.021)
  Resultados abrangentes total (21.204) 39.432 (23.569) 38.498
  Resultados abrangentes atribuídos aos:
Acionistas controladores (21.204) 39.432 (21.204) 39.432
Acionistas não controladores - - (2.365) (934)
  Resultados abrangentes total (21.204) 39.432 (23.569) 38.498

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

Capital
 social

Ações em 
tesouraria

Ajuste de 
avaliação

patrimonial

Lucros
 (Prejuízos) 

acumulados Total

Participação de 
acionistas não 
controladores

Total do 
patrimônio

líquido
(passivo a 

descoberto)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 36.728 (392) (1.524) (66.228) (31.416) (7.942) (39.358)
Lucro líquido do exercício - - - 40.354 40.354 (835) 39.519
Ajustes acumulados de conversão - - (922) - (922) (99) (1.021)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 36.728 (392) (2.446) (25.874) 8.016 (8.876) (860)
Lucro líquido do exercício - - - (19.437) (19.437) (773) (20.210)
Hedge de fluxo de caixa, líquido de imposto de renda - - (1.088) - (1.088) - (1.088)
Ajustes acumulados de conversão - - (679) - (679) (1.592) (2.271)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 36.728 (392) (4.213) (45.311) (13.188) (11.241) (24.429)

1. Contexto operacional: A Rock World S.A. (“Rock World” ou “Companhia”) 
é uma sociedade anônima, de capital fechado, com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A Companhia foi constituída em 7 de 
fevereiro de 2011, com a denominação social de Focuspar Participações S.A., 
tendo alterado sua denominação social para Rock World S.A. em 16 de 
dezembro de 2011. A Companhia iniciou suas operações em 7 de fevereiro de 
2012. As demonstrações financeiras da Companhia incluem a Companhia e 
suas subsidiárias (conjuntamente referidas como “Grupo”). A Companhia tem 
por objeto: (i) a promoção e realização de eventos cuja principal atração seja 
a música, abertos ao público em geral, que envolvam ou não atrações 
secundárias de natureza diversa, atividades sociais e comércio de gêneros 
alimentícios e outros produtos, além de serviços em geral, e que envolvam 
uma pluralidade de dias e atrações de música, músicos ou bandas de música, 
no Brasil ou no exterior, com a designação Rock in Rio (Festival Rock in Rio); 
(ii) criação e negociação de conteúdo cultural e artístico relacionado aos 
festivais Rock in Rio e/ou que utilize as marcas Rock in Rio; (iii) licenciamento 
e/ou cessão de uso da marca Rock in Rio e marcas a ela relacionadas; (iv) 
administração de programa de fidelidade que utilize a marca Rock in Rio; e 
(v) campanhas relacionadas aos eventos e às marcas relacionadas aos 
eventos; e (vi) produzir e realizar eventos esportivos, culturais, artísticos e 
exploração de feiras de jogos eletrônicos. Os resultados das operações durante 
o ano de 2018 e 2017 estão relacionados principalmente aos festivais Rock 
in Rio 2017, realizado no Rio de Janeiro (Brasil), em setembro de 2017 e Rock 
in Rio Lisboa (Portugal), em junho de 2018. Além disso, a Companhia já entrou 
em transações relacionadas com a promoção do festival Rock in Rio 2019, a 
ser realizado no Rio de Janeiro, em setembro e outubro de 2019. 2. Base de 
preparação das informações contábeis individuais e consolidadas e 
principais políticas contábeis: a. Declaração de conformidade (com 
relação às normas IFRS): As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foi autorizada em assembleia de acionistas em 18 de abril de 
2019. b. Base de mensuração: As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, com exceção 
dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado 
como no caso dos derivativos que são mensurados pelo valor justo. c. Uso 
de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas exige que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.  Estimativas e 
premissas são revistas de maneira contínua. As estimativas contábeis são 
reconhecidas no exercício em que são revisadas e em quaisquer períodos 
futuros que possam ser afetados. Tendo em vista as incertezas inerentes ao 
processo de estimativa e à construção de julgamentos, os reais valores de 
liquidação das transações podem apresentar divergências significativas em 
relação aos valores registrados nas demonstrações contábeis. As estimativas 
incluem contingências, provisão para recuperabilidade do imposto diferido 
ativo, valor justo dos derivativos e vida útil dos ativos. d. Moeda funcional: 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas 
em Real, moeda funcional da Companhia. A moeda funcional das controladas 
localizadas na Europa é o Euro e das controladas localizadas nos Estados 
Unidos é o dólar americano, conforme descrito no item (2.1 b). e. Sazonalidade: 
Devido ao calendário sazonal para a realização dos festivais, a Companhia 
apresenta saldos mais elevados de receita quando da realização destes 
festivais. Essa sazonalidade também resulta em saldos mais elevados em 
caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, despesas antecipadas, contas 
a pagar a fornecedores e receitas diferidas para a Companhia, em diferentes 
épocas do ano. A lista de festivais promovidos em 2018 e 2017 estão 
apresentados na Nota 1. f. Mudanças nas principais políticas contábeis: 
O Grupo aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9 a partir de 
1º de janeiro de 2018. Uma série de outras novas normas também entraram 
em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, mas não afetaram materialmente 
as demonstrações financeiras do Grupo. Devido aos métodos de transição 
escolhidos pelo Grupo na aplicação dessas normas, as informações 
comparativas dessas demonstrações financeiras não foram reapresentadas 
para refletir os requerimentos das novas normas.  O efeito da aplicação inicial 
dessas normas é atribuído principalmente à postergação do reconhecimento 
de parte das receitas referentes aos contratos de patrocínio. CPC 47/IFRS 15 
- Receita de Contratos com Clientes: O CPC 47/IFRS 15 estabelece um 
único modelo abrangente a ser utilizado pelas entidades na contabilização das 
receitas resultantes de contratos com clientes. Ela substitui as normas e 
interpretações relacionadas a receitas a seguir na sua data de vigência: - IAS 
18 - Receita. - IAS 11 - Contratos de Construção. - IFRIC 13 - Programas de 
Fidelização de Clientes. - IFRIC 15 - Contratos para Construção de Imóveis. 
- IFRIC 18 - Transferências de Ativos de Clientes. - SIC 31 - Receita - 
Transações de Permuta Envolvendo Serviços de Publicidade.  A nova norma 
introduz um modelo de cinco passos para o reconhecimento da receita, 
conforme descrito abaixo: 1º Identificar os tipos de contratos firmados com 
seus clientes; 2º. Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato; 
3º. Determinar o preço de cada tipo de transação; 4º. Alocar às obrigações 

contidas nos contratos; 5º Reconhecer a receita quando (ou à medida em que) 
a entidade satisfaz cada obrigação do contrato. O Grupo adotou o método de 
transição retrospectivo com efeito cumulativo, a data de transição para a adoção 
do CPC 47/IFRS 15 foi 1º de janeiro de 2018. A administração entende que 
todos os festivais anteriores à data da transição para a norma já estavam com 
suas obrigações de performance concluídas e não possuem impacto da adoção 
desta norma. • Receita de patrocínios: De acordo com o CPC 30/IAS 18, 
parte da receita de patrocínio era reconhecida no resultado antes da realização 
do festival, no limite dos gastos com marketing realizados pelo Grupo após a 
assinatura do contrato de patrocínio. De acordo com o CPC 47/IFRS 15, a 
receita é reconhecida à medida em que seja altamente provável que não ocorra 
uma reversão significativa no valor da receita acumulada, contudo existe a 
previsão nos contratos de patrocínio de se houver o cancelamento do festival 
por interesse da Companhia, os valores recebidos devem ser integralmente 
devolvidos aos patrocinadores. Desta forma, o Grupo passou a reconhecer a 
totalidade das receitas de patrocínio somente na medida em que o festival 
seja realizado. O CPC 47/IFRS 15 não teve um impacto significativo nas 
políticas contábeis do Grupo com relação a outras fontes de receita além das 
apresentada acima. CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros: O CPC 48/
IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos 
financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de 
itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. (i) Classificação e mensuração 
dos ativos e passivos financeiros: Com relação à classificação e 
mensuração, o número de categorias de ativos financeiros nos termos do CPC 
48/IFRS 9 foi reduzido; todos os ativos financeiros reconhecidos, que estejam 
incluídos no escopo da IAS 39, serão mensurados ao custo amortizado ou ao 
valor justo nos termos do CPC 48/IFRS 9. Mais especificamente:  - Um 
instrumento da dívida que: (a) seja mantido de acordo com um modelo de 
negócios, cujo objetivo seja coletar os fluxos de caixa contratuais; e (b) tenha 
fluxos de caixa contratuais que correspondam, exclusivamente, aos 
pagamentos do valor principal e de juros, sobre o valor principal em aberto, 
deve ser mensurado ao custo amortizado (líquido de qualquer baixa para 
redução ao valor recuperável), a menos que o ativo seja designado ao valor 
justo por meio do resultado. - Um instrumento da dívida: (a) que seja mantido 
de acordo com um modelo de negócios, cujo objetivo seja atingido, tanto 
mediante a coleta de fluxos de caixa contratuais quanto por meio da venda de 
ativos financeiros; e (b) cujos prazos contratuais do ativo financeiro gerem, 
em determinadas datas, fluxos de caixa que correspondam, exclusivamente, 
aos pagamentos do valor principal e de juros sobre o valor principal em aberto, 
deve ser mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
a menos que o ativo seja designado ao valor justo por meio do resultado.  - 
Todos os outros instrumentos da dívida devem ser mensurados ao valor justo 
por meio do resultado. - Todos os investimentos em títulos patrimoniais devem 
ser mensurados no balanço patrimonial ao valor justo, sendo os ganhos e 
prejuízos reconhecidos no resultado, exceto se um investimento em título 
patrimonial não for mantido para negociação, nem uma contrapartida 
contingente for reconhecida por um comprador em uma combinação de 
negócios; nesse caso, uma opção irrevogável poderá ser adotada no 
reconhecimento inicial para mensurar o investimento ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes, sendo a receita de dividendos reconhecida 
no resultado. - O CPC 48/IFRS 9 contém ainda exigências para a classificação 
e mensuração dos passivos financeiros e exigências de baixa. Uma importante 
alteração com relação ao CPC 38/IAS 39 refere-se à apresentação das 
variações no valor justo de um passivo financeiro designado ao valor justo por 
meio do resultado atribuíveis a mudanças no risco de crédito daquele passivo. 
De acordo com o CPC 48/IFRS 9, essas variações são apresentadas em 
“Outros resultados abrangentes”, a menos que a apresentação do efeito da 
mudança no risco de crédito do passivo em “Outros resultados abrangentes” 
crie ou aumente um descasamento contábil no resultado. As variações no valor 
justo atribuíveis ao risco de crédito do passivo financeiro não são posteriormente 
reclassificadas no resultado. De acordo com o CPC 38/IAS 39, o valor total da 
variação no valor justo do passivo financeiro designado como valor justo por 
meio do resultado deve ser apresentado no resultado.  Com base nas 
avaliações realizadas, o Grupo não apresentou impacto relevante em suas 
demonstrações financeiras em função da mensuração dos ativos e passivos 
financeiros. (ii) Metodologia de redução ao valor recuperável: O modelo 
de redução ao valor recuperável do CPC 48/IFRS 9 reflete as perdas de crédito 
esperadas, em vez das perdas de crédito incorridas, nos termos da IAS 39. 
De acordo com a abordagem de redução ao valor recuperável no CPC 48/
IFRS 9, não é mais necessário que um evento de crédito tenha ocorrido antes 
do reconhecimento das perdas de crédito. Em vez disso, uma entidade sempre 
contabiliza as perdas de crédito esperadas e as variações nessas perdas de 
crédito esperadas. O valor das perdas de crédito esperadas deve ser atualizado 
em cada data das demonstrações financeiras para refletir as mudanças no 
risco de crédito desde o reconhecimento inicial. Com base nas avaliações 
realizadas, o Grupo não apresentou impacto relevante em suas demonstrações 
financeiras em função da redução ao valor recuperável dos ativos financeiros. 
(iii) Contabilização de hedge: As exigências gerais de contabilização de 
hedge trazidas pelo CPC 48/IFRS 9 mantêm os três tipos de mecanismo de 
contabilização de hedge do CPC 38/IAS 39. Por outro lado, o novo normativo 
trouxe maior flexibilidade no que tange aos tipos de transações elegíveis à 

contabilização de hedge, mais especificamente à ampliação dos tipos de 
instrumentos que se qualificam como instrumentos de hedge e os tipos de 
componentes de risco de itens não financeiros elegíveis à contabilização de 
hedge. Adicionalmente, a Companhia passou a aplicar o hedge accouting a 
partir deste exercício. 2.1. Principais práticas contábeis: As políticas 
contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas. a. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes incluem 
caixa, saldos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis no 
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prazo de 90 dias a contar da data do balanço e com risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. b. Conversão de saldos denominados 
em moeda estrangeira: A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma 
moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Os 
ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são 
convertidos para a moeda funcional (o Real) usando-se a taxa de câmbio 
vigente na data dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas 
resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa 
de câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios 
são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. Em 31 
de dezembro de 2018, US$ 1 era equivalente a R$ 3,8748 (R$ 3,3080 em 31 
de dezembro de 2017) e EUR 1 era equivalente a R$ 4,4390 (R$ 3,9693 em 
31 de dezembro de 2017). O ganho ou perda cambial em itens monetários é 
a diferença entre o custo amortizado na moeda funcional no começo do 
exercício, ajustado por juros efetivos e pagamentos durante o exercício, e o 
custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício 
de apresentação. Ativos e passivos não monetários que são mensurados pelo 
valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional 
à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não 
monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda 
estrangeira são convertidos com base na taxa de câmbio na data da transação. 
As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da reconversão são 
geralmente reconhecidas no resultado. b.1. Controladas no exterior: Os ativos 
e passivos de operações no exterior são convertidos de sua respectiva moeda 
funcional, para Real (moeda funcional da Rock World S.A.) às taxas de câmbio 
apuradas na data de apresentação. As receitas e despesas de operações no 
exterior são convertidas para Real às taxas de câmbio médias de cada mês. 
As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda de 
apresentação são reconhecidas em outros resultados abrangentes, e 
apresentadas no patrimônio líquido. Entretanto, se a controlada não for uma 
controlada integral, então a parcela correspondente da diferença de conversão 
é atribuída aos acionistas não controladores. c. Contas a receber: O saldo 
de contas a receber é composto, principalmente, pelos valores a receber 
referentes a contratos de patrocínio celebrados e ingressos vendidos. Os 
recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e posteriormente 
mensurados pelo custo amortizado, deduzido das perdas estimadas para 
redução ao valor recuperável do ativo. d. Despesas antecipadas: Referem-se 
principalmente a valores desembolsados antecipadamente, sendo apropriados 
ao resultado à medida que os correspondentes eventos são realizados. A 
Administração revisa o valor contábil desses ativos com o objetivo de determinar 
e avaliar a deterioração em bases periódicas ou sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil não poderá ser 
recuperado. e. Imobilizado: Os bens que compõem o ativo imobilizado são 
registrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido das 
respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo método linear com base 
nas vidas úteis estimadas dos bens apresentadas na nota explicativa nº 10.  
Os gastos incorridos com reparos, consertos, reformas ou reposição de partes 
dos bens, quando representam um aumento da eficiência, produtividade ou 
da vida útil do bem, são acrescidos ao imobilizado. Nesses casos, os valores 
contábeis dos itens substituídos são baixados. A Companhia revisa anualmente 
as vidas úteis e o valor residual dos bens que compõem o ativo imobilizado 
com o objetivo de identificar evidências que indiquem a necessidade de 
alteração das expectativas anteriores. Essas evidências podem incluir fatos 
econômicos, mudanças de negócios ou tecnológicas, ou a forma de utilização 
do bem, entre outros fatores. Quando são identificadas evidências e o valor 
contábil líquido excede o valor recuperável, é registrada a redução ao valor 
recuperável do ativo. f. Investimentos: Nas demonstrações financeiras 
individuais da controladora as informações financeiras de controladas, assim 
como as coligadas, são reconhecidas através do método de equivalência 
patrimonial. g. Provisões: Provisões são reconhecidas quando as seguintes 
condições são atendidas: i) a Companhia tem uma obrigação presente (legal 
ou não formalizada) como resultado de um evento passado; ii) é provável que 
benefícios econômicos sejam necessários para liquidar a obrigação; iii) for 
possível estimar de forma confiável o valor da obrigação.  O montante a ser 
provisionado é mensurado pelo desconto a valor presente dos fluxos de caixa 
futuros estimados para liquidar a obrigação, a uma taxa antes dos impostos 
que reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e 
dos riscos específicos da obrigação. As despesas financeiras incorridas pela 
passagem do tempo são reconhecidas no resultado. h. Ajuste ao valor 
recuperável de ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não 
financeiros são revistos a cada data de apresentação para apurar se há 
evidências de redução nos seus valores recuperáveis. Caso sejam identificadas 
tais evidências e o valor contábil líquido do ativo exceda o valor recuperável, 
são registradas as perdas estimadas com o intuito de ajustar o saldo contábil 
do ativo ao seu valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de uma 
unidade geradora de caixa é o maior entre o valor justo menos despesas de 
venda e o valor em uso. i. Impostos sobre o lucro: (i) Imposto de renda e 
contribuição social: Para as empresas situadas no Brasil, o imposto de renda 
e a contribuição social são calculados com base no resultado do exercício, 
ajustado ao lucro real pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal 
vigente. Para apuração do imposto de renda é aplicada a alíquota de 15%, 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável que excede R$ 240 mil, 
enquanto para contribuição social é aplicada a alíquota de 9% sobre o lucro 
tributável. Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos são 
constituídos sobre os prejuízos fiscais acumulados, base negativa de 
contribuição social e diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e 
passivos do balanço e as bases fiscais, e são apresentados líquidos de 
provisões para perdas. A Companhia reavalia anualmente os montantes 
registrados de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, a fim 
de concluir se é esperado que os mesmos sejam realizáveis, tendo em vista 
a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros aprovada pela 
Administração. (ii) Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC): 
Para as empresas situadas na Europa, o imposto sobre o rendimento é apurado 
tendo em consideração as disposições do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). O pagamento do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) é efetuado com base em 
declarações de autoliquidação, as quais ficam sujeitas a revisões, correções 
e eventuais ajustamentos pelas autoridades fiscais durante o período de quatro 
anos contado a partir do exercício a que respeitam, exceto quando tenha 
havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam 
em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo 
das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos. Por outro lado, 
as contribuições para a Segurança Social estão também sujeitas a revisões, 
correções e eventuais ajustamentos durante dez anos até ao exercício de 2000 
e de cinco anos para os exercícios após 2001, inclusive. Os impostos diferidos 
referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos, 
e os respectivos montantes para efeitos de tributação. Os ativos e passivos 
por impostos diferidos são calculados, e periodicamente avaliados, utilizando 
as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data de reversão das 
diferenças temporárias, não se procedendo ao respectivo desconto. Os ativos 
por impostos diferidos são registrados unicamente quando existem expectativas 
razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para utilizá-los. Na data de cada 
balanço, é efetuada uma reaprociação das diferenças temporárias subjacentes 
aos ativos por impostos diferidos no sentido de reconhecer ou ajustar, em 
função da expectativa atual da sua recuperação futura. Assim, no cálculo dos 
ativos por impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais reportáveis considera-
se uma taxa de imposto sobre o rendimento que varia de 21% a 25%, e um 
prazo de recuperabilidade máximo permitido em cada localidade. Para as 
diferenças temporárias dedutíveis ou tributárias, considera-se a mesma taxa 
de imposto apresentada acima. Os impostos diferidos ativos e passivos deverão 
ser classificados na respectiva categoria de não correntes. (iii) Imposto sobre 
o rendimento nos Estados Unidos: A Companhia optou por utilizar o Método 
de Impostos a Pagar (Taxes Payable Method). De acordo com esse método, 
a despesa com impostos sobre o lucro representa o valor que a Companhia 
espera pagar, com base no lucro tributável apurado no ano. No ano em curso, 
a Companhia apurou prejuízo e, portanto, não há provisão para impostos sobre 
o lucro. Durante 2016 e 2017, os Estados Unidos impôs um sistema de taxas 
progressivas de impostos sobre o lucro, com tarifas que variam de 15% a 35% 
sobre o lucro tributável, líquido. A taxa incremental de 35% não é utilizada até 
que o lucro tributável líquido alcance 10 (dez) milhões de dólares. A taxa nos 
Estados Unidos passou a ser de 21% em 2018 e períodos subsequentes. 
Os prejuízos apurados pela Companhia em um exercício podem ser 
compensados com lucros apurados em exercícios subsequentes. Se o lucro 
apurado exceder as perdas acumuladas, o imposto será calculado sobre os 
ganhos líquidos, após a compensação das perdas dos exercícios anteriores. 
j. Reconhecimento de receitas: O Grupo adotou inicialmente o CPC 47/IFRS 
15 a partir de 1º de janeiro de 2018. O efeito da aplicação inicial do CPC 47/
IFRS 15 está descrito na nota explicativa f. A receita é mensurada com base 
na contraprestação especificada no contrato com o cliente. O Grupo reconhece 
a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. As 
principais receitas do Grupo podem ser resumidas como segue: (i) Vendas 
de ingressos: As receitas provenientes de vendas de ingressos que têm 
origem na venda dos ingressos, principalmente via internet, e são reconhecidas 
no momento da prestação dos serviços, ou seja, quando os eventos são 
realizados. A entrega do ingresso para o cliente não é considerada uma 
obrigação de desempenho distinta para os eventos realizados pela Companhia 
porque o cliente não pode receber os benefícios do ingresso, a menos que a 
Companhia também cumpra sua obrigação de entregar o evento. A receita 
recebida da venda de ingressos antes da realização dos eventos é registrada 
como receita diferida no passivo até a data da realização do evento (inclusive 
no caso de pré-venda de ingressos no ano anterior ao da realização do evento). 
A prática realizada pela empresa no IAS 18 continuará a ser adotada no IFRS 
15. (ii) Receitas com patrocínio: As receitas de patrocínio são oriundas de 
contratos que proporcionam aos patrocinadores oportunidades estratégicas 
para expor suas marcas através da sua associação com o evento. Esses 
programas também podem incluir eventos ou programas personalizados para 
as marcas específicas dos patrocinadores, que são tipicamente experimentados 
exclusivamente pelos clientes dos patrocinadores. Os acordos de patrocínio 
usualmente contém vários elementos, que fornecem vários benefícios distintos 
ao patrocinador durante o prazo do contrato. A contraprestação é recebida em 
pagamentos parcelados durante o ano, normalmente antes de fornecer o 
benefício ao patrocinador ou realizar o evento. Conforme o CPC 30/IAS 18, a 
receita recebida antes do evento era registrada como receita diferida no 
passivo, exceto a parcela de igual valor aos gastos com marketing incorridos 
pelo Grupo. Com a adoção do CPC 47/IFRS 15, a totalidade das receitas de 
patrocínio recebidas antes da realização do evento passou a ser registrada 
como receita diferida. k. Custo dos serviços prestados: O custo dos serviços 
prestados inclui os cachês dos artistas que se apresentam nos festivais e as 
despesas de viagem, despesas de marketing e publicidade específica dos 
festivais, as despesas relacionadas com a produção dos espetáculos e outros 
custos relacionados com a produção dos eventos. Estes custos são 
principalmente de natureza variável. l. Custos de marketing: Os custos de 
marketing são reconhecidos para resultado no ano em que ocorrem, bem como 
as receitas de patrocínio equivalentes aos respectivos custos. m.  Despesas 
gerais e administrativas: As despesas gerais e administrativas incluem 
salários e remunerações aos funcionários, honorários legais, consultoria e 
outros honorários profissionais, aluguel, depreciação de ativos imobilizados e 

outras despesas administrativas. n. Receitas e despesas financeiras: As
receitas financeiras compreendem, basicamente, os ganhos obtidos em 
aplicações financeiras, aumento no valor justo de ativos financeiros e ganhos 
de variações monetárias e/ou cambiais sobre passivos financeiros. As despesas 
financeiras compreendem, basicamente, os juros, variações monetárias e 
cambiais sobre passivos financeiros, redução no valor justo de ativos 
financeiros e perdas estimadas na recuperação de ativos financeiros. o. 
Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes: Um ativo é 
reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a 
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos doze meses. Caso contrário são demonstrados como não circulantes. 
p. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: O
contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo se tornar parte das 
disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja 
um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento 
significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que 
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber 
de clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado 
inicialmente ao preço da operação. (ii) Classificação e mensuração 
subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado 
como mensurado: ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA; ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao 
reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo mude o modelo de negócios 
para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros 
afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação 
posterior à mudança no modelo de negócios. Avaliação do modelo de 
negócio: Grupo realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em 
que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a 
maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à 
Administração.  As transferências de ativos financeiros para terceiros em 
transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são 
consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo 
dos ativos do Grupo. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou 
gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são 
mensurados ao valor justo por meio do resultado. Avaliação sobre se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamento de principal e de 
juros: Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do 
ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma 
contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito 
associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de 
tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, 
risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. 
O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. 
Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual 
que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de 
forma que ele não atenderia essa condição. O pagamento antecipado é 
consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do 
pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal 
e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma 
compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além 
disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior 
do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-
pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os 
juros contratuais (que também pode incluir compensação adicional razoável 
pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são 
tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento 
for insignificante no reconhecimento inicial. Passivos financeiros - 
Classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos 
financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por 
meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for 
um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos 
financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado 
líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros 
são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado. (iii) Desreconhecimento: Ativos 
financeiros: O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos 
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo transfere 
os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na 
qual o Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle 
sobre o ativo financeiro. O Grupo realiza transações em que transfere ativos 
reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente 
todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos 
financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros: O Grupo 
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é 
retirada, cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo 
financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo 
modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo 
financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. 
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor 
contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que 
não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. 
(iv) Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o 
valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, 
o Grupo tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os 
valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (v) Instrumentos financeiros 
derivativos e contabilidade de hedge: A Companhia mantém instrumentos 
financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação 
de moeda estrangeira registrados separadamente. Os derivativos da 
Companhia são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e quaisquer custos 
de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado, quando incorridos. 
Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo 
com as respectivas variações normalmente reconhecidas no resultado do 
exercício. O Grupo designa certos derivativos como instrumentos de hedge 
para proteção da variabilidade dos fluxos de caixa associada a transações 
previstas altamente prováveis, resultantes de mudanças nas taxas de câmbio 
e de juros. No início das relações de hedge designadas, o Grupo documenta 
o objetivo do gerenciamento de risco e a estratégia de aquisição do instrumento 
de hedge. O Grupo também documenta a relação econômica entre o 
instrumento de hedge e o item objeto de hedge, incluindo se há a expectativa 
de que mudanças nos fluxos de caixa do item objeto de hedge e do instrumento 
de hedge compensem-se mutuamente. Hedge de fluxo de caixa: Quando um 
derivativo é designado como um instrumento de hedge de fluxo de caixa, a 
porção efetiva das variações no valor justo do derivativo é reconhecida em 
outros resultados abrangentes. A porção efetiva das mudanças no valor justo 
do derivativo reconhecido em ORA limita-se à mudança cumulativa no valor 
justo do item objeto de hedge, determinada com base no valor presente, desde 
o início do hedge. Qualquer porção não efetiva das variações no valor justo 
do derivativo é reconhecida imediatamente no resultado. Caso o hedge deixe 
de atender aos critérios de contabilização de hedge, ou o instrumento de hedge 
expire ou seja vendido, encerrado ou exercido, a contabilidade de hedge é 
descontinuada prospectivamente. Quando a contabilização dos hedges de 
fluxo de caixa for descontinuada, o valor que foi acumulado na reserva de 
hedge permanece no patrimônio líquido até que seja reclassificado para o 
resultado no mesmo período ou períodos à medida que os fluxos de caixa 
futuros esperados que são objeto de hedge afetarem o resultado. Caso os 
fluxos de caixa futuros que são objeto de hedge não sejam mais esperados, 
os valores que foram acumulados na reserva de hedge e o custo da reserva 
de hedge são imediatamente reclassificados para o resultado. (vi) Valor justo 
dos instrumentos financeiros: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um 
passivo, o Grupo usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. 
Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia 
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da 
seguinte forma.: • Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - inputs, exceto os preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - inputs, para o ativo 
ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis). q. Contratos de arrendamento: Os arrendamentos são 
classificados como arrendamentos financeiros sempre que os termos de 
locação transferem substancialmente todos os riscos e benefícios da 
propriedade para o locatário. Todos os outros arrendamentos são classificados 
como arrendamentos operacionais. Pagamentos realizados dos contratos de 
locação operacionais são registrados no resultado, em uma base linear durante 
o período do arrendamento. r. Incentivos fiscais: Incentivos fiscais 
relacionados à cultura recebidos em caixa são reconhecidos na demonstração 
de resultados quando a Companhia cumpre com as condições as quais estes 
incentivos estão vinculados e é praticamente certo que os incentivos serão 
recebidos. Os incentivos são reconhecidos na demonstração de resultados 
em base sistemática nos períodos nos quais a Companhia reconhece as 
despesas relacionadas as quais os incentivos visam compensar e são 
reconhecidos como uma redução dos custos dos serviços prestados. s. Novas 
normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas 
serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2018. O Grupo 
não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. 
Entre as normas que ainda não estão em vigor, espera-se que o CPC 06 (R2)/
IFRS 16 tenha um impacto material nas demonstrações financeiras do Grupo 
no período de aplicação inicial. a. CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos: O
Grupo deverá adotar o CPC 06(R2)/IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º 
de janeiro de 2019. A Companhia avaliou o potencial impacto que a aplicação 
inicial do CPC 06 (R2)/IFRS 16 terá sobre as demonstrações financeiras 
consolidadas, conforme descrito abaixo. Os impactos reais da adoção da 
norma a partir de 1º de janeiro de 2019 poderão mudar porque: - o Grupo não 
finalizou o teste e a avaliação dos controles sobre os novos sistemas de TI; e 
- as novas políticas contábeis estão sujeitas à mudança até que o Grupo 
apresente suas primeiras demonstrações financeiras que incluam a data da 
aplicação inicial. A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de 
arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário 
reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar 
o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua 

obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis 
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do 
arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores 
continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A 
IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06/
IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e 
SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. 
i. Arrendamentos em que o Grupo é um arrendatário: O Grupo reconhecerá 
novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais dos escritórios 
administrativos. A natureza das despesas relacionadas àqueles arrendamentos 
mudará porque a Companhia reconhecerá um custo de depreciação de ativos 
de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. A 
Companhia anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento 
operacional durante o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos 
na medida em que havia uma diferença temporal entre os pagamentos efetivos 
de arrendamentos e as despesas reconhecidas. Não se espera nenhum 
impacto significativo sobre os arrendamentos financeiros do Grupo. Com base 
nas informações atualmente disponíveis, a Companhia continua avaliando os 
impactos e reconhecerá as obrigações em janeiro de 2019. ii. Transição: O 
Grupo pretende aplicar o CPC 06(R2)/IFRS 16 inicialmente em 1º de janeiro 
de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito 
cumulativo da adoção do CPC 06(R2)/IFRS 16 será reconhecido como um 
ajuste no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de 2019, 
sem atualização das informações comparativas. A Companhia planeja aplicar 
o expediente prático com relação à definição de contrato de arrendamento na 
transição. Isso significa que aplicará o CPC 06(R2)/IFRS 16 a todos os contratos 
celebrados antes de 1º de janeiro de 2019 que eram identificados como 
arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 e a ICPC 03/IFRIC 4.
3. Demonstrações financeiras consolidadas: a. Controladas: As 
demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas a partir da data em que o controle, se inicia até a 
data em que o controle, deixa de existir. As políticas contábeis de controladas 
estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia. Nas demonstrações 
financeiras individuais da controladora as informações financeiras de 
controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 
b. Operação das controladas e coligadas: No ano de 2012, a Rock World 
passou a deter 100% das ações da Better World S/A, empresa portuguesa, 
constituída em 2003, que tem por objeto a promoção, produção e realização 
de espetáculos de música, artes e afins, não se limitando à produção de eventos 
ao vivo. Também em 2012, a Rock World adquiriu 50% do capital da Rock 
Official Comércio de Roupas Ltda. que tem por objeto o desenvolvimento e 
comercialização dos produtos oficiais da marca “Rock in Rio”. Em 3 de fevereiro 
de 2014, a Companhia fundou uma subsidiária integral nos Estados Unidos, 
o Rock in Rio EUA, Inc. (a Delaware Corporation), com o objetivo de promover 
edições do evento Rock in Rio no país, a partir de Las Vegas (Nevada).  Em 
abril de 2018, a Companhia uniu-se à CCXP Eventos Ltda na criação de uma 
joint venture Game Experience Eventos Ltda. (Game XP), empresa que tem 
como objetivo de produzir e realizar eventos esportivos, culturais, artísticos e 
exploração de feiras de jogos eletrônicos, cada associada participando com 
50% do capital social. Os investimentos estão apresentados na nota explicativa 
nº 8. c. Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações 
intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de 
transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações 
financeiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transações com 
investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o 
investimento na proporção da participação da Companhia na investida. Perdas 
não realizadas são eliminadas da mesma maneira como são eliminados os 
ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência 
de perda por redução ao valor recuperável. As demonstrações financeiras 
consolidadas incluem as demonstrações da Rock World S.A. e de suas 
controladas Better World S.A. e suas subsidiárias e Rock in Rio USA, Inc. e 
suas subsidiárias, conforme a seguir:

Percentagem de 
participação

2018 2016
Better World S.A. 100% 100%
Rock in Rio Madrid S.A. 60% 60%
Better SL 100% 100%
Rock in Rio USA, Inc. 100% 100%
Rock World USA LLC 60% 60%
d. Participações em coligadas: As coligadas são aquelas entidades nas 
quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha influência significativa, mas 
não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. 
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de 
equivalência patrimonial e são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual 
inclui os gastos com a transação. As demonstrações financeiras consolidadas 
incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo do exercício e outros 
resultados abrangentes da investida, após a realização de ajustes para alinhar 
as políticas contábeis da investida com aquelas da Companhia, a partir da 
data em que a influência significativa começa a existir até a data em que a 
influência significativa deixa de existir. Quando a participação da Companhia 
nos prejuízos de uma investida exceder sua participação acionária nessa 
entidade, o valor contábil do investimento avaliado pelo método da equivalência 
patrimonial, incluindo qualquer participação de longo prazo que faz parte do 
investimento, é reduzido a zero, e o reconhecimento de perdas adicionais é 
descontinuado, exceto nos casos em que a Companhia tenha obrigações 
construtivas ou tenha efetuado pagamentos em nome da investida, quando, 
então, é constituída uma provisão para a perda de investimentos.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia possui as seguintes 
coligadas:

Percentagem de 
participação

2018 2017
Rock Official 50% 50%
Game Experience Eventos Ltda. 50% -
4. Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o 
saldo de caixa e equivalentes de caixa está composto da seguinte forma:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Caixa 87 123 87 123
Depósitos bancários 4.123 4.464 5.145 7.400
Aplicações financeiras de liquidez
  imediata 13.316 1.332 13.316 1.332

17.526 5.919 18.548 8.855
As aplicações financeiras de liquidez imediata são compostas por investimentos 
em fundos de investimento de renda fixa. Essas aplicações são remuneradas, 
substancialmente, com base na variação percentual do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI) e possuem conversibilidade imediata em caixa. 
5. Contas a receber: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o saldo de contas 
a receber apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ingressos a receber parcelamento
  cartão de crédito - 4.446 149 4.446
Patrocínios a receber 9.866 2.856 9.966 7.887
Contas a receber com as lojas na
  Cidade do Rock - - 2.044 -
Direito de transmissão TV - - 310 -
Outras contas a receber de clientes 585 - 944 347
Rock in Rio Club repasse da ticketeira 409 - 409 -
Provisão para créditos de liquidação
  duvidosa (359) (46) (359) (46)
Total circulante 10.501 7.256 13.463 12.634
A Perda Esperada é fundamentada em análise do histórico de perdas 
monitorado pela administração e expectativa de perdas futuras, sendo 
constituída em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas 
na realização das contas a receber. A movimentação da provisão para perdas 
esperadas no exercício foi a seguinte:

Controladora Consolidado
Descrição 2018 2017 2018 2017
Saldo inicial (46) (46) (46) (46)
Constituição de provisão (313) - (313) -
Saldo final (359) (46) (359) (46)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

A vencer 9.067 4.946 9.067 5.147
Vencidos até 30 dias 31 312 416 312
Vencidos de 31 a 60 dias - 138 281 4.226
Vencidos de 61 a 90 dias - 81 1.061 85
Vencidos há mais de 90 dias 1.762 1.825 2.997 2.910
Total 10.860 7.302 13.822 12.680
6. Impostos a recuperar e imposto de renda e contibuição social a 
recuperar

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Cofins (a) 1.343 81 1.343 81
PIS (a) 303 24 303 24
Outros impostos a recuperar 262 363 263 1.091
Total circulante 1.908 468 1.909 1.196
Imposto de renda s/aplicação
  financeira 87 - 87 -
Imposto de renda retido a recuperar 5 1 5 1
Saldo negativo de IRPJ 734 534 1.213 534
Saldo negativo de CSLL 1 140 1 140
Total circulante 827 675 1.306 675

(a) O saldo refere-se aos valores de créditos de PIS e COFINS não cumulativos 
apurados sobre os custos de serviços e insumos. 7. Despesas antecipadas: 
Referem-  se substancialmente aos gastos com a organização e produção do 
evento Rock in Rio, sendo apropriados ao resultado no momento que o evento 
Rock in Rio (Brasil) ocorrer em 2019. O saldo é composto como abaixo:

Rock World
S.A.

Rock World
LLC

Rock in Rio
USA Inc.
100%

60%

Rock in Rio
Madrid
60%

Rock Official
50%

Game XP
50%

Better World
100%

Better SL
100%
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Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Serviços de produção 5.850 - 4.877 524
Cachês artísticos 548 - 548 7.054
Aluguel de espaço, estruturas e
  montagens 828 - 828 -
Serviços profissionais especializados 1.089 - 1.089 1.897
Despesas com pessoal 532 - 532 -
Instalação e manutenção 238 - 238 -
Comissões sobre vendas de ingresso 2.767 - 2.767 971
Outros 517 177 750 318

12.369 177 11.629 10.764
Circulante 12.369 5 11.421 10.592
Não circulante - 172 208 172

8. Investimentos em controladas e coligadas
8.1. Composição dos investimentos

Percentual de 
participação

Saldo dos 
investimentos

2018 2017 2018 2017
Controladora
  Better World S.A. 100% 100% - -
  Rock Official (a) 50% 50% 35 35
  Rock in Rio USA 100% 100% - -
  Game Experience Eventos Ltda. 50% - - -
Total 35 35
Consolidado
  Rock Official (a) 50% 50% 35 35
Total 35 35
(a) O valor de R$ 35 refere-se ao ágio apurado na aquisição do investimento 

na Rock Official.

8.2. Informações contábeis das controladas e coligadas
2018 2017

Ativo Passivo

Lucro líquido 
(Prejuízo)

do exercício
Patrimônio

líquido Ativo Passivo

Lucro líquido
(Prejuízo) do 

exercício
Patrimônio

líquido
Better World S.A. 15.417 22.194 (7.113) (6.777) 23.924 32.948 (3.522) (9.024)
Rock Official 59 1.585 (1.115) (1.526) 79 490 (129) (411)
Rock in Rio USA 7.006 16.017 (2.341) (9.012) 8.119 12.997 (2.201) (4.878)
Game Experience Eventos Ltda. 1.567 2.034 (467) (467) - - - -
8.3. Mutação dos investimentos no exercício

Saldo em 
31/12/2017 Investimento

Equivalência
patrimonial

Outros
resultados

abrangentes
Saldo em

 31/12/2018
Better World S.A. (14.640) 15.790 (8.086) (1.301) (8.237)
Rock Official 35 - - - 35
Rock in Rio USA (12.367) - (2.341) 621 (14.087)
Game Experience Eventos Ltda. - 150 (150) - -

(26.972) 15.940 (10.577) (680) (22.289)
Investimento 35 - - - 35
Provisão passivo a descoberto (27.007) - - - (22.324)

Saldo em 
31/12/2016 Investimento

Equivalência
Patrimonial

Outros
Resultados

Abrangentes
Saldo em

 31/12/2017
Better World S.A. (10.436) - (2.928) (1.276) (14.640)
Rock Official 35 - - - 35
Rock in Rio USA (10.520) - (2.201) 354 (12.367)

(20.921) - (5.129) (922) (26.972)
Investimento 35 - - - 35
Provisão passivo a descoberto (20.956) - - - (27.007)
9. Imobilizado: O imobilizado da Companhia está composto da seguinte forma em 31 de dezembro de 2018 e 2017:

Controladora
a. Composição do imobilizado 2018 2017

Taxa Depreciação Valor Depreciação Valor
depreciação Custo acumulada líquido Custo acumulada líquido

Móveis e utensílios 10% 640 (384) 256 640 (320) 320
Máquinas e equipamentos 10% 7.686 (2.463) 5.223 7.686 (1.695) 5.991
Equipamentos eletrônicos 20% 307 (258) 49 302 (233) 69
Benfeitoria imóveis terceiros 20% 8.895 (3.308) 5.587 8.878 (1.793) 7.085
Instalações 10% 62 (37) 25 62 (31) 31
Imobilizações em andamento - 1.284 - 1.284 17 - 17

18.874 (6.450) 12.424 17.585 (4.072) 13.513
Consolidado

2018 2017
Taxa Depreciação Valor Depreciação Valor

depreciação Custo acumulada líquido Custo acumulada líquido
Móveis e utensílios 10-12% 1.530 (1.045) 485 1.585 (1.071) 514
Máquinas e equipamentos 10% 13.113 (4.406) 8.707 12.319 (2.896) 9.423
Equipamentos eletrônicos 12-25% 2.974 (2.493) 481 2.631 (1.948) 683
Benfeitoria imóveis terceiros 20% 8.895 (3.308) 5.587 9.490 (2.166) 7.324
Instalações 10% 62 (37) 25 62 (31) 31
Equipamento de transporte 25% 531 (531) - 489 (489) -
Imobilizações em andamento - 1.284 - 1.284 17 - 17
Contêiner 10% - - - 3.625 (1.016) 2.609
Cenografia 5% 1.364 (1.028) 336 1.164 (646) 518
Outros 10% 778 (630) 148 668 (424) 244

30.531 (13.478) 17.053 32.050 (10.687) 21.363

b. Ativos não circulantes mantidos para venda: Em 2018, a Companhia se 
comprometeu com um plano para vender parte do ativo imobilizado em sua 
subsidiária nos Estados Unidos. Assim, parte do imobilizado, mais 
especificamente os contêineres, foram transferidos para o grupo de ativos não 
circulantes destinados para venda. Os esforços para a venda desse grupo 
de ativos já começaram e a venda deve ocorrer até o final de 2019. 
c. Movimentação do custo

Controladora
2017 Adições Transferências 2018

Móveis e utensílios 640 - - 640
Máquinas e equipamentos 7.686 - - 7.686
Equipamentos eletrônicos 302 5 - 307
Benfeitoria imóv. terceiros 8.878 - 17 8.895
Instalações 62 - - 62
Imobilizado em andamento 17 1.284 (17) 1.284

17.585 1.289 - 18.874

Controladora
2017 Adições Transferências 2018

Móveis e utensílios 635 5 - 640
Máquinas e equipamentos 6.314 1.372 - 7.686
Equipamentos eletrônicos 251 51 - 302
Benfeitoria imóv. terceiros 1.453 7.125 300 8.878
Instalações 62 - - 62
Imobilizado em andamento 300 17 (300) 17

9.015 8.570 - 17.585
Consolidado

2017 Baixas
Adi-

ções

Variação 
cambial

(*)
Transfe-
rências 2018

Móveis e 
  utensílios (a) 1.585 (339) 157 127 - 1.530
Máquinas e
  equipamentos 12.319 - - 794 - 13.113
Equipamentos
  eletrônicos 2.631 - 5 338 - 2.974
Benfeitoria imóveis
  terceiros (b) 9.490 (717) 17 105 - 8.895
Instalações 62 - - - - 62
Equipamento de
  transporte 489 - - 42 - 531
Imobiliz. em
  andamento 17 - 1.267 - - 1.284
Conteiner (c) 3.625 - - 621 (4.246) -
Cenografia 1.164 - - 200 - 1.364
Outros 668 - - 110 - 778

32.050 (1.056) 1.446 2.337 (4.246) 30.531
Consolidado

2016 Adições
Variação

cambial (*) 2017
Móveis e utensílios 1.487 5 93 1.585
Máquinas e equipamentos 10.879 1.372 68 12.319
Equipamentos eletrônicos 2.410 50 171 2.631
Benfeitoria imóveis terceiros 2.056 7.426 8 9.490
Instalações 62 - - 62
Equipamento de transporte 440 - 49 489
Imobilizações em andamento 300 (283) - 17
Conteiner 3.571 - 54 3.625
Cenografia 1.147 - 17 1.164
Outros 648 - 20 668

23.000 8.570 480 32.050

(a) Móveis e utensílios baixa USA; (b) Benfeitoria imóveis terceiros baixa USA; 
(c) Contêiner (ativo destinado para venda). (*) Refere-se ao efeito de conversão 
nas controladas Better World S/A e Rock in Rio EUA, Inc, com moeda funcional 
diferente da moeda de apresentação. A despesa de depreciação reconhecida 
na demonstração do resultado consolidado no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018 foi de R$ 4.187 (R$ 3.368 em 31 de dezembro de 2017). 
A Companhia avaliou e não identificou fatores de indicadores de impairment
e por esta razão não realizou o teste de recuperabilidade (impairment) dos 
seus ativos imobilizados considerando o valor em uso ou valores realizáveis 
líquidos dos itens do imobilizado. A Administração da Companhia entende que 
a recuperação dos recursos aplicados na aquisição do imobilizado é 
plenamente viável por meio dos fluxos futuros líquidos de caixa.
10. Fornecedores: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o saldo de contas a 
pagar apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

A vencer 4.628 2.214 5.012 8.355
Vencidos até 30 dias - 936 281 1.158
Vencidos de 31 a 60 dias 68 34 1.129 138
Vencidos de 61 a 90 dias - 22 786 786
Vencidos há mais de 90 dias 150 913 1.049 3.289
Total 4.846 4.119 8.257 13.726
11. Empréstimos e financiamentos

Venci-
mento

Controladora
Instituição Valor  Taxa juros 31/12/2018 31/12/2017
BTG Pactual US$ 5.139 0,39% + CDI 15/09/2018 - 5.162
Itaú/Unibanco US$ 3.082 7,0% 27/04/2018 - 10.325

- 15.487
Circulante - 15.487
Não circulante - -

Venci-
mento

Consolidado
Instituição Valor Taxa juros 31/12/2018 31/12/2017
BTG Pactual US$ 5.139 0,39% + CDI 15/09/2018 - 5.162
Itaú/Unibanco US$ 3.082 7,0% 27/04/2018 - 10.325

- 15.487
Circulante - 15.487
Não circulante - -

Todas as obrigações por empréstimos e financiamentos da Companhia e suas 
controladas são convertidas para a moeda de apresentação (Real) quando 
captadas em outras moedas. Adicionalmente, todos os empréstimos e 
financiamentos com terceiros foram liquidados durante o exercício de 2018. 
12. Tributos e encargos sociais a recolher e imposto de renda e 
contribuição social a pagar

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

COFINS e PIS - parcelado 3.514 3.513 3.514 3.513
COFINS - 387 - 387
PIS - 77 - 77
Imposto sobre serviço 1.060 3 1.126 3
Imposto de renda retido na fonte 14 55 14 145
Contribuições previdênciárias - 1 61 62
Imposto Valor Acrescentado (IVA) 
  - Better - - 325 -
Outros 24 81 25 82
Circulante 4.612 4.117 5.065 4.269
Imposto de renda e contribuição
  social - - 630 -

- - 630 -
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

COFINS e PIS - parcelado 10.248 13.761 10.248 13.761
Não circulante 10.248 13.761 10.248 13.761
13. Receitas diferidas

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Patrocínios 25.013 1.200 25.013 1.776
Venda de ingressos 25.034 - 25.034 6.627
Outras receitas (a) 1.655 1.059 1.655 1.059

51.702 2.259 51.702 9.462
Circulante 51.702 - 51.702 7.203
Não circulante - 2.259 - 2.259

(a) Estas receitas referem-se basicamente a cessão de marca, licenciamento 
e vendas do Rock in Rio Club.
14. Imposto de renda e contribuição social: Reconciliação do imposto de 
renda e contribuição social 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro (Prejuízo) antes do imposto 
  de renda e da contribuição social (23.856) 63.784 (27.314) 62.349
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição 
  social à alíquota nominal 8.111 (21.687) 9.287 (21.199)
Efeito de alíquota de entidade no
   exterior - - (1.284) (494)
Ajustes para obtenção da alíquota
  efetiva:
Equivalência patrimonial (3.596) (1.744) - -
Ajuste prejuízo fiscal controladas 
 no exterior não reconhecido - - (672) (917)
Despesas não dedutíveis (71) (23) (1.061) (1.134)
Outros (25) 24 834 914
Imposto de renda e contribuição 
  social correntes apurados
  no exercício 4.419 (23.430) 7.104 (22.830)
Resultado com imposto de renda
  e contribuição social diferidos no
  exercício 4.470 (8.865) 7.781 (8.134)
Resultado com imposto de renda
  e contribuição social correntes no
  exercício (51) (14.565) (677) (14.696)
Alíquota efetiva do imposto de 
  renda e da contribuição social 19% 37% 26% 37%

Imposto de renda e contribuição social diferidos: Em 31 de dezembro de 
2018 e 2017, os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos 
são compostos como segue:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Imposto de renda e da contribuição
  social sobre prejuízo fiscal e base
  negativa Rock World S.A. 7.423 1.549 7.423 1.549
Better World S.A - - 7.027 3.323
Rock in Rio Madrid - - 18 8
Rock in Rio USA - - 654 908
Diferenças temporárias - Instrumentos
  financeiros derivativos 561 - 561 -
Diferenças temporárias - Variação
  cambial (338) 1.118 (338) 1.118
Impostos diferidos ativo bruto 7.646 2.667 15.345 6.906
Impostos diferidos não reconhecidos (a) - - (672) (916)
Impostos diferidos (b) 7.646 2.667 14.673 5.990

(a) Imposto diferido não reconhecido se refere aos prejuízos fiscais das 
controladas Rock in Rio Madrid e Rock in Rio USA em função da ausência de 
expectativa de resultados tributáveis futuros. 
(b) Expectativa de realização de impostos diferidos.
Em Controladora Consolidado
2019 7.646 7.646
2020 - 1.147
2022 - 1.806
2024 - 1.806
2026 - 1.806
2028 - 462

7.646 14.673

15. Partes relacionadas: Os saldos com partes relacionadas estão 
apresentados conforme abaixo:

Controladora - 31/12/2018
Emprés-
timos a
receber

Outras
contas a
receber

Forne-
cedores

Emprés-
timos a

pagar

Custos
serviços

prestados
Rock in Rio USA 14.845 - - - -
Better World S.A. 17.781 - 1.422 - 459
Rock Official - 15 - - -
Rock in Rio Madrid - - 453 - -
Rock City - 1.080 - - -
Game Experience
  Eventos Ltda. - 333 - - -
Like Fest Eventos Ltda. - 7 - - -

32.626 1.435 1.875 - 459

Controladora - 31/12/2017
Emprés-
timos a
receber

Outras
contas a
receber

Forne-
cedores

Emprés-
timos a

pagar

Custos
serviços

prestados
Rock in Rio USA 11.748 - - - -
Better World S.A. 14.754 - - - 2.594
Rock Official - 15 - - -
Rock in Rio Madrid - - 405 - -
Rock City - 126 - 112 -
SFX Entet. do Brasil 
  Part. Ltda. - 51 - - -

26.502 192 405 112 2.594
Empréstimos a receber

Empresa
Valor 

€$
Valor 
US$ Taxa juros Vencimento

Controladora
31/12/2018

Rock in Rio USA     - 1.550 8% 27/07/2015 8.471
Rock in Rio USA     - 500 8% 16/10/2015 1.703
Rock in Rio USA     - 869 8% 27/05/2015 4.671
Better World - 2.500 Libor +2,5% 31/12/2015 7.552
Better World - 783 8% 24/08/2015 4.232
Better World 150 - Liber + 2,5% 31/12/2015 767
Better World 70 - Liber + 2,5% 31/12/2015 357
Better World 80 - Liber + 2,5% 31/12/2016 392
Better World 65 - Liber + 2,0% 31/12/2016 339
Better World 90 - Liber + 2,5% 31/12/2016 434
Better World 800 - Liber + 2,5% 31/12/2016 3.708

32.626

Empresa
Valor 

€$
Valor 
US$ Taxa juros Vencimento

Controladora
31/12/2017

Rock in Rio USA     - 1.550 8% 27/07/2015 6.763
Rock in Rio USA     - 500 8% 16/10/2015 1.365
Rock in Rio USA     - 869 8% 27/05/2015 3.615
Better World - 2.500 Libor +2,5% 31/12/2015 6.323
Better World - 783 8% 24/08/2015 3.290
Better World 150 - Liber + 2,5% 31/12/2015 652
Better World 70 - Liber + 2,5% 31/12/2015 304
Better World 80 - Liber + 2,5% 31/12/2016 343
Better World 65 - Liber + 2,0% 31/12/2016 291
Better World 90 - Liber + 2,5% 31/12/2016 380
Better World 800 - Liber + 2,5% 31/12/2016 3.176

26.502
Consolidado

2018 2017

Outras
contas a
receber

Fornece-
dores partes 
relacionadas

Emprés
timos a 

pagar
partes
relacio
nadas

Outras
contas a
receber

Emprés
timos a 

pagar
partes
relacio
nadas

Live Nation 62 33 - 55 -
Better SGPS 72 - - - -
Rock City 1.080 - - 126 -
Rock World LLC - - - 64 -
SFX Entretenimento - - - 51 -
Rock Official 15 - - 15 -
Rock City - - 112 - 112
Game Experience 
Eventos Ltda. 333 - - - -
Like Fest Eventos
  Ltda. 7 - - - -

1.569 33 112 311 112

A Companhia, atualmente, vem avaliando alternativas para prorrogação ou 
liquidação dos prazos dos empréstimos vencidos com suas subsidiárias.
Adiantamento para futuro aumento de capital

Ativo
Valor
US$

Controladora 
31/12/2018

Controladora
31/12/2017

Rock in Rio USA Inc. 4.977 16.803 16.803
16.803 16.803

Valor Eur
Better World 1.401 - 5.179

- 5.179
Valor R$

Rock Official 480 480 -
480 -

17.283 21.982
Controladora Consolidado

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Rock City S.A. 27.840 -

27.840 -
Remuneração do pessoal-chave da Administração Controladora

2018 2017
Remuneração pessoal-chave da Administração 
  (Pro - Labore) 700 467

700 467
16. Incentivos fiscais: A Companhia atua na captação de recursos para 
aplicação nos projetos culturais por ela explorados, aprovados pela Secretaria 
Estadual de Cultura do Rio de Janeiro (Decreto n° 44.013 de 2 de janeiro de 
2013 e Decreto nº 44.133 de 22 de março de 2013) e Secretaria Municipal de 
Cultura do Rio de Janeiro (Lei n° 5.553, de 14 de janeiro de 2013) não sendo 
a beneficiária dos valores recebidos. Os valores recebidos pela Companhia 
são depositados e mantidos em conta corrente ou aplicação financeira única 
para cada projeto em uma instituição financeira determinada por cada órgão 
público incentivador e apresentados na rubrica “Caixa restrito”. A contrapartida 
dos valores recebidos também está registrada em conta específica para cada 
projeto no passivo circulante e está representada pela obrigação da Companhia 
aplicar os referidos recursos na realização do projeto aprovado. Os gastos 
incorridos em cada projeto são debitados dessa conta, cujo saldo tende a zerar 
no fim do projeto. Os valores eventualmente não realizados são devolvidos 
aos referentes órgãos incentivadores quando da prestação de contas do projeto. 
A diferença apresentada entre o saldo da conta específica no passivo circulante 
e o do caixa restrito refere-se aos custos do projeto, pagos com caixa da 
controladora para serem futuramente reembolsados com recursos incentivados. 
O registro dessas operações incentivadas é de caráter temporário, sem impacto 
no resultado. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o saldo de incentivos fiscais 
apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Incentivos fiscais 210 210 210 210
210 210 210 210

17. Patrimônio líquido (passivo a descoberto): a. Capital social: É
representado por 36.727.626 (trinta e seis milhões, setecentos e vinte e sete 
mil, seiscentas e vinte e seis) ações ordinárias, em sua totalidade nominativas 
e sem valor nominal. b. Outros resultados abrangentes: Incluem as 
diferenças de conversão para real das demonstrações financeiras das 
controladas com moeda funcional (Euro ou dólar americano) diferente da 
controladora, além dos efeitos de mudança no valor justo de instrumentos 
derivativos designados como instrumentos de hedge. c. Dividendos: O estatuto 
social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do 
lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. 
Para os exercícios de 2017 e 2018 a Companhia não apurou dividendo a pagar.
18. Receita operacional líquida: São receitas reconhecidas com fato gerador 
no ano calendário de 2018.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Patrocínio 3.639 72.458 31.554 72.458
Venda de ingressos 488 244.226 33.013 245.306
Outras receitas (a) 1.932 15.170 12.023 15.690
(-) Impostos sobre vendas (643) (42.348) (643) (42.348)

5.416 289.506 75.947 291.106

(b) O valor de outras receitas corresponde às receitas de direitos autorais, 
consultoria, cessão de uso de marcas e extra de produção.
19. Custos dos serviços prestados Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Marketing e publicidade (3.962) (12.554) (5.728) (13.518)
Cachês de artistas (20) (92.776) (30.642) (92.776)
Serviços profissionais (1.190) (8.985) (5.693) (7.583)
Infraestrutura (153) (9.580) (1.324) (9.580)
Aluguel Cidade do Rock (27) (5.750) (27) (5.750)
Aluguel de equipamentos e estruturas   (1.611) (9.408) (3.889) (9.578)
Comerciais (109) (10.755) (344) (10.862)
Associações e classes (27) (9.611) (1.136) (9.611)
Cenografia (16) (4.494) (4.166) (4.494)
Pessoal próprio (99) (5.551) (99) (5.551)
Hospedagem e passagens aéreas (1.274) (5.682) (1.472) (5.905)
Alimentação e bebidas (24) (4.147) (864) (4.147)
Serviços profissionais especializados (532) (11.638) (11.544) (11.638)
Materiais (200) (1.063) (2.565) (1.118)
Ações de comunicação (24) (242) (730) (530)
Manutenção (1) (1.463) (1) (1.463)
Aluguel de veículos e estacionamento     (125) (2.309) (125) (2.309)
Segurança do evento (83) (4.544) (1.640) (4.544)
Serviços legais (12) (313) (12) (313)
Fretes terrestres e marítimos (66) (587) (401) (587)
Projetos sociais (1.031) (1.210) (1.297) (1.210)
Custos com depr. de equipamentos (717) (633) (717) (633)
Outros custos (116) (1.199) (3.349) (2.346)

(11.419) (204.494) (77.765) (206.046)
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20. Despesas administrativas e gerais
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Despesas com pessoal (5.568) (3.795) (7.636) (5.074)
Despesas administrativas (2.208) (2.553) (3.202) (2.717)
Serviços de terceiros (2.171) (1.188) (12.328) (2.893)
Depreciação (1.696) (848) (3.470) (2.387)
Impostos e taxas (1) (38) (1.174) (115)

(11.644) (8.422) (27.810) (13.186)
21. Resultado financeiro

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Rendimentos financeiros 1.991 2.237 129 2.252
Resultados de derivativos 319 6.180 1.372 6.180
Variação cambial 10.185 4.136 11.679 5.674
Outras receitas financeiras 25 1.441 25 1.441
Receitas financeiras 12.520 13.994 13.205 15.547
IOF (120) (737) (120) (737)
Juros sobre empréstimos (930) (1.086) (909) (2.412)
Despesas bancárias (12) (74) (12) (80)
Juros e multa s/ parcelamento 
  de impostos (137) (3.117) (137) (3.117)
Resultados de derivativos - (13.640) (873) (13.640)
Outras despesas financeiras (63) (56) (63) (380)
Variação cambial (6.519) (2.923) (8.046) (3.496)
Despesas financeiras (7.781) (21.633) (10.160) (23.862)
Total 4.739 (7.639) 3.045 (8.315)

22. Instrumentos financeiros: 22.1. Instrumentos derivativos: A Companhia,
suas coligadas e controladas têm por política contratar operações com
instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de mitigar os riscos
inerentes às suas operações, principalmente aqueles referentes aos gastos
com produção dos eventos realizados. A Companhia, suas coligadas e
controladas não adquirem instrumentos financeiros derivativos de caráter
especulativo. a. NDF - Non-Deliverable Forward: A companhia utiliza
instrumentos financeiros derivativos, As operações de NDF - Non-Deliverable
Forward, são contratadas com o objetivo de mitigar os riscos de variação do
dólar norte-americano perante o ao real brasileiro em relação aos custos de
produção do evento Rock in Rio. Estes instrumentos financeiros derivativos
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que um contrato de 
derivativo é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao valor justo. 
Derivativos são registrados como ativos financeiros quando o valor justo é
positivo e como passivos financeiros quando o valor justo é negativo. Para fins 
de contabilidade de hedge, os referidos instrumentos de proteção foram
classificados como Hedge de fluxo de caixa, uma vez que visa proteger
Companhia contra mudanças nas taxas de câmbio em 100% das operações
que envolvem cachês de artistas internacionais. A parcela efetiva do ganho
ou perda do instrumento de hedge é reconhecida em outros resultados
abrangentes, enquanto qualquer parcela inefetiva é reconhecida imediatamente 
na demonstração do resultado. A reserva de hedge de fluxo de caixa é ajustada 
ao menor valor entre o ganho ou a perda acumulada no instrumento de hedge 
e a mudança acumulada no valor justo do item objeto de hedge. A Companhia 
utiliza contratos futuros de moedas como hedge de sua exposição ao risco de 
moeda estrangeira em transações previstas e compromissos firmes. A parcela 
ineficaz referente a contratos em moeda estrangeira é reconhecida como outras 
despesas, e a parte ineficaz relativa a contratos de commodities é reconhecida 
em outras despesas operacionais.  As mudanças nas politicas contábeis
resultantes da adoção do CPC 48/IFRS 9 foram aplicadas prospectivamente.
As operações de NDF - Non-Deliverable Forward, contratadas com o objetivo 
de mitigar os riscos de variação do dólar norte-americano perante o ao real
brasileiro em relação aos custos de produção do evento Rock in Rio. Em 31
de dezembro de 2018, a Companhia apurou perda líquida no montante de
R$ 1.648 (R$ R$ 6.244 em 31 de dezembro de 2017). b. Swap: A contraparte 
desses swaps tradicionais é a instituição financeiras provedora dos
empréstimos em moeda estrangeira (dólares americanas). Essas operações
de swap visam anular o risco cambial, transformando o custo da dívida para
moeda e taxa de juros locais. Todosos contratos já foram liquidados, em
31 de dezembro de 2018. Essas operações estão casadas em termo de valor, 
prazos e taxas de juros.

2017

Contraparte

Data de 
início dos 
contratos

Data de 
vencimento

dos
contratos

Valor de 
referência
(em US$)

Valor de 
referência 

(em R$)

Ganho / 
(Perda)
em R$

Itaú 27/10/2017 27/04/2018 3.082 10.000 47
47

22.2. Gerenciamento de riscos financeiros: A Companhia está exposta a 
riscos advindos de instrumentos financeiros associados a suas operações. 
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Administração avaliou que a 
Companhia está exposta aos seguintes riscos: • Risco de Crédito; • Risco 
Cambial; • Risco de Liquidez; e • Risco de Mercado. A estratégia de 
gerenciamento de riscos da Companhia é definida pela alta administração em 
conjunto com o Conselho de Administração. A diretoria é responsável por 
supervisionar a gestão desses riscos. As políticas de risco e os sistemas são 
revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas 
atividades da Companhia.  A seguir estão demonstrados os instrumentos 
financeiros e os principais riscos financeiros aos quais a Companhia está 
exposta, as estratégias de gerenciamento de riscos aplicadas e os respectivos 
efeitos nas demonstrações financeiras:

Controladora Consolidado
2018 2018

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros não
  mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 17.526 17.526 18.548 18.548
Contas a receber 10.501 10.501 13.463 13.463
Outras contas a receber 77 77 1.450 1.691
Empréstimos a receber partes
  relacionadas 32.626 32.626 - -
Adiantamento para futuro 
aumento de capital 17.283 17.283 480 480
Outros ativos financeiros - - 51 51
Outras contas a receber com
  partes relacionadas 1.435 1.435 1.569 1.569
Passivos financeiros não
  mensurados ao valor justo
Fornecedores 4.846 4.846 8.257 8.257
Fornecedores - partes
  relacionadas 1.875 1.875 33 33
Empréstimos e financiamentos - - - -
Adiantamentos de clientes 3.001 3.001 3.001 3.001
Outras contas a pagar 533 533 1.536 1.536
Passivos financeiros
  mensurados ao valor justo
Instrumentos financeiros
  derivativos 1.649 1.649 1.649 1.649

Controladora Consolidado
2017 2017

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros não
  mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 5.919 5.919 8.855 8.855
Contas a receber 7.256 7.256 12.634 12.634
Outras contas a receber 14 14 664 664
Empréstimos a receber partes
  relacionadas 26.502 26.502 - -
Outros ativos financeiros - - 37 37
Outras contas a rec. com partes
  relacionadas 192 192 311 311
Passivos financeiros não
  mensurados ao valor justo
Fornecedores 4.119 4.119 13.726 13.726
Fornecedores - partes
  relacionadas 405 405 30 30
Empréstimos e financiamentos 15.487 15.487 15.487 15.487
Outras contas a pagar 441 441 1.526 1.526
Passivos financeiros
  mensurados ao valor justo
Instrumentos financeiros
  derivativos - - 171 171
Ativos financeiros mensurados 
  ao valor justo
Instrumentos financeiros
  derivativos 47 47 69 69
A tabela a acima apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos 
financeiros e passivos financeiros da Companhia e suas controladas e coliga-
das e inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros 
não mensurados ao valor justo. Os instrumentos financeiros derivativos são 
mensurados ao valor justo com base em inputs de nível 2 da hierarquia de 
valor justo, considerando instrumentos similares disponíveis no mercado. Não 
ocorreram transferências entre o Nível 1, Nível 2 e Nível 3 durante o ano. 
Considerando-se o vencimento de curto prazo dos empréstimos, o valor 
contábil é uma aproximação razoável do valor justo.  As tabelas abaixo mostram 
os principais riscos financeiros a Companhia está exposta, as estratégias de 
gestão de risco utilizados e seus efeitos sobre as demonstrações financeiras 
consolidadas.  A Companhia também tem um risco relacionado com a concen-
tração geográfica de suas operações no Brasil, nos Estados Unidos e na 
Europa (Portugal e Espanha), estando sujeito a partir de efeitos negativos das 
forças econômicas e políticas dentro desses mercados / áreas geográficas. 
a. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em
perdas decorrentes da falha de um cliente, ou de uma contraparte em um
instrumento financeiro, cumprir com suas obrigações contratuais. Os instru-
mentos financeiros que expõem a Companhia ao risco de crédito referem-se
aos saldos de caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, instrumentos
financeiros derivativos, empréstimos com partes relacionadas e outros ativos
financeiros.  Com o intuito de minimizar esse risco, a Companhia efetua
transações apenas em instituições financeiras com reconhecida liquidez,
mediante definição da Administração.  O risco de crédito vinculado aos saldos 
de contas a receber é gerenciado através da seleção criteriosa dos clientes,
em sua maioria empresas de renome nacionalmente e internacionalmente.
A Administração acompanha constantemente os saldos de clientes e avalia,
a cada data de divulgação, a necessidade de registro de perdas estimadas.
Historicamente, o índice de inadimplência verificado é praticamente nulo.
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima da
Companhia ao risco de crédito. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, essa
exposição máxima, apresentava os seguintes montantes:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Caixa e equivalentes de caixa 17.526 5.919 18.548 8.855
Contas a receber 10.501 7.256 13.463 12.634
Outras contas a receber 77 14 1.450 664
Empréstimos a receber partes
  relacionadas 32.626 26.502 - -
Outras contas a receber com partes
  relacionadas 1.435 192 1569 311
Outros ativos financeiros - - 51 -

62.165 39.883 35.081 22.464
b. Risco cambial: O risco cambial decorre da possibilidade de ocorrência de
variações nas taxas de câmbio, que afetem os saldos de ativos e passivos em 
moeda estrangeira e, consequentemente, as receitas e despesas da
Companhia. A Companhia está exposta a oscilações na taxa de câmbio,
provenientes da aquisição de equipamentos e serviços no exterior, dos saldos 
com partes relacionadas com sede no exterior, dos investimentos em
subsidiárias no exterior e dos saldos de empréstimos e financiamentos
contratados.  Para os custos de produção do evento Rock in Rio, a Companhia 
contrata operações de NDF com o objetivo de mitigar o risco cambial, conforme 
divulgado na nota explicativa 22.1 - Instrumentos derivativos. Para o risco
cambial derivado dos empréstimos contratados em moeda estrangeira a
Companhia se utiliza de swaps tradicionais com o propósito de anular perdar
cambiais decorrentes da desvalorização acentuada da moeda real (R$) perante 
estas captações de recursos em moedas estrangeiras. Em 31 de dezembro
de 2018 e 2017, a Companhia e suas controladas possuem os seguintes saldos 
em moeda estrangeira registrados no balanço patrimonial:

Controladora Consolidado
Valor contábil Valor contábil

2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa - - 1.022 2.935
Contas a receber - - 2.962 5.378
Emprestimos com partes relacionadas 32.626 26.502 - -
Outras contas a receber - - 1.186 650
Outras contas a receber partes
  relacionadas - - 134 524
Outros ativos financeiros - 47 51 106
Fornecedores - - (3.410) (9.608)
Empréstimos e financiamentos - (15.487) - (15.487)
Instrumento financeiro derivativo (1.649) - (1.649) (171)
Outras contas a pagar - - (1.002) (1.087)
Fornecedores - partes relacionadas (1.875) (405) (33) (30)

29.102 10.657 9.292 (6.227)

c. Risco de liquidez: A área financeira dispõe de mecanismos para previsão
e controle tempestivo das projeções de fluxo de caixa, com o intuito de
assegurar que a Companhia tenha plena capacidade de honrar suas
obrigações. Para tanto são monitorados constantemente os níveis de
endividamento da Companhia e sua controlada. A seguir, estão os vencimentos 
contratuais de passivos financeiros na data da demonstração financeira. Esses 
valores são brutos e não descontados, e incluem pagamentos de juros
contratuais e excluem o impacto dos acordos de compensação.

31 de dezembro de 2018 Consolidado
Fluxos de caixa contratuais

Em milhares de Reais
Valor 

contábil
6 meses 

ou menos
6-12

meses
1-2

anos
2-5

anos

Mais
 que 5 
anos

Passivos financeiros 
  não derivativos
Fornecedores 8.257 8.257 - - - -
Fornecedores - partes
  relacionadas 33 33 - - - -
Empréstimos a pagar 
  partes relacionadas 112 112 - - - -
Outras contas a pagar 1.536 1.536 - - - -

9.928 9.928 - - - -
Passivo financeiros
  derivativos 1.649 - 1.649 - - -
NDFs

1.649 - 1.649 - - -

31 de dezembro de 2017 Consolidado
Fluxos de caixa contratuais

Em milhares de Reais
Valor 

contábil
6 meses 

ou menos
6-12

meses
1-2

anos
2-5

anos

Mais
 que 5 
anos

Passivos financeiros 
 não derivativos
Fornecedores 13.726 8.354 5.372 - - -
Fornecedores - partes 
relacionadas 30 30 - - - -
Empréstimos a pagar 
  partes relacionadas 112 112 - - - -
Empréstimos e
  financiamentos 16.462 16.462 - - - -
Outras contas a pagar 1.526 1.526 - - - -

31.856 26.484 5.372 - - -
Ativos financeiros derivativos
Swaps 47 47 - - - -

47 47 - - - -

d. Risco de taxa de juros: A Companhia não possui ativos relevantes sujeitos 
a variações de taxas de juros. O risco de taxa de juros advém, de operações
de empréstimos e financiamentos contratadas pela Companhia e suas
controladas também não traz risco de taxas de juros uma vez que as taxas
para as operações mais relevantes, são prefixados, vide nota explicativa nº 13. 
23. Provisão para contingências: Durante o curso normal dos negócios, a
Companhia está ocasionalmente envolvida com reclamações e litígios.
As provisões são constituídas quando a probabilidade de perda é considerada 
provável e o montante desta perda pode ser razoavelmente estimado. Em 31
de dezembro de 2018 e 2017, não foram constituídas provisões por não
existirem processos relevantes com expectativa de perda provável. Não são
estabelecidas provisões para as contingências cuja probabilidade de perda é
possível. A Companhia possui em 31 de dezembro de 2018 discussões judiciais 
de perda possível cuja o risco financeiro é de aproximadamente R$ 3.383
(R$ 4,418 em 31 de dezembro de 2017). A determinação da probabilidade e
a estimativa do valor real de tais perdas são inerentemente imprevisíveis e,
portanto, é possível que o resultado final de tais reclamações e litígios possam 
ser diferentes dos valores das causas. Em 14 de dezembro de 2017, a
Companhia foi autuada pela Fazenda do Município do Rio de Janeiro visando, 
em síntese, a cobrança de ISS sobre a importação de serviços, destes os
quais se destaca o cachê dos músicos contratados no exterior relativo ao
período de 2012 a 2016. O valor do principal do auto de infração é de
R$ 6.688, e conforme a avaliação de seus assessores jurídicos, a parcela com 
probabilidade de perda possível é um valor estimado de 10% do valor do total 
do auto considerando multa e juros, somando o valor de R$ 1.516.
O saldo remanescente foi considerado como remoto de perda pelo assessor
jurídico. Adicionalmente em 31 de dezembro de 2018, a Companhia era parte 
envolvida em processos trabalhistas e cíveis em andamento e que está
discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As
causas trabalhistas somam R$ 690, havendo um único processo significativo, 
no montante de R$ 278 em que a Companhia responde solidariamente por ter 
sido declarado vínculo empregatício com um funcionário contratado, assim
como direitos do trabalhador não pagos. As provisões para eventuais perdas
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas amparada por
seus consultores legais. Um procedimento arbitral foi instaurado em 2018 pela 
IMM Live Ltda. contra a Companhia e seus acionistas relacionado à operação 
realizada entre a Live Nation e os acionistas fundadores em maio de 2018
para discussão de eventuais direitos de preferência e venda conjunta.
Em dezembro de 2018, aguarda-se a manifestação das partes. Cumpre frisar 
que em 29 de agosto de 2017, a Companhia entrou com o mandado de
segurança contra Receita Federal do Brasil visando a exclusão do ISS (Imposto 
s/serviços) da base de cálculo das contribuições sociais PIS e COFINS, bem
como a recuperação/repetição dos valores recolhidos a maior nos últimos 5
anos onde em 2018 foi concedida liminar a favor da Companhia e atualmente 
o processo está em fase recursal aguardando decisão em 2ª Instância. Em
janeiro de 2018, a Companhia entrou com um mandado de segurança contra
a Fazenda do município do Rio de Janeiro solicitando o afastamento da 
cobrança do ISS sobre importação de serviços quando em junho foi deferida 
liminar determinando a suspensão e exigilidade do recolhimento do imposto.  
Com base na experiência da Companhia, informações atuais e na legislação 
aplicável, não se acredita que seja razoavelmente possível que qualquer 
processo ou eventuais sinistros relacionados terão um efeito material em suas 
demonstrações financeiras. 24. Compromissos de longo prazo: A Companhia 
aluga as suas instalações administrativas no Rio de Janeiro sob um contrato 
de arrendamento operacional, sem opção de compra, que expira em janeiro 
de 2022 e com um pagamento mensal de aluguel de R$ 47. O pagamento da 
locação é reajustado anualmente com base na variação do IGP-M. 
A Companhia também possui um contrato de aluguel com a Concessionaria 
Rio Mais, proprietária dos imóveis, que atualmente compõem o Parque Olímpico 
do Município do Rio de Janeiro, onde foi realizado a Edição do Rock in Rio 
2017 e ainda prevê a realização do Evento Rock in Rio 2019. O acordo ainda 
prevê que futuramente, caso a Concessionária concorde, a seu exclusivo 
critério, com a renovação das condições a ser posteriormente ajustadas a 
realização do Rock in Rio 2021. O referido contrato prevê que a Companhia 
pague o aluguel mínimo de R$ 3.500, para cada uma das edições do Rock in 
Rio, e o valor do aluguel variável em razão da quantidade de ingressos vendidos 
em cada umas das edições previstas.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
À Diretoria e aos Acionistas da Rock World S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Rock World S.A. (“Companhia”), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Rock World S.A. em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos 
independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Companhia 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre 
as demonstrações financeiras 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 
financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras 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 financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 

financeiras 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, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para
expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-
nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2019

 Auditores Independentes Luis Claudio França de Araújo
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-091559/O-4
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ROCK WORLD S.A.
CNPJ/MF 13.212.200/0001-50 - NIRE 33.3.0029682-4

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida 20 365.330 5.416 377.243 75.947
( - ) Custos dos serviços 
  prestados 21 (274.397) (11.419) (287.445) (77.765)
Lucro (prejuízo) bruto 90.933 (6.003) 89.798 (1.818)
Despesas administrativas 
  e gerais 22 (13.158) (11.644) (16.917) (27.810)
Despesas comerciais (245) (79) (245) (79)
Outras receitas (despesas) (230) (292) (166) (502)
Equivalência patrimonial 9 (5.792) (10.577) (138) (150)

(19.425) (22.592) (17.466) (28.541)
Resultado antes do resultado
  financeiro e dos impostos 
  sobre o lucro 71.508 (28.595) 72.332 (30.359)
Resultado financeiro 23
Despesas financeiras (8.780) (7.781) (10.269) (10.160)
Receitas financeiras 19.166 12.520 18.121 13.205

10.386 4.739 7.852 3.045
Resultado antes da tributação 
  sobre o lucro 81.894 (23.856) 80.184 (27.314)
Imposto de renda e 
  contribuição social
  Impostos correntes 15 (23.835) (51) (24.184) (677)
  Impostos diferidos 15 (6.035) 4.470 (4.396) 7.781
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 52.024 (19.437) 51.604 (20.210)
Atribuído aos acionistas controladores 52.024 (19.437) 52.024 (19.437)
Atribuído aos acionistas 
  não controladores - - (420) (773)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

Capital
social

Ações em
tesouraria

Reserva
legal

Retenção
de lucros

Ajuste de 
avaliação

patrimonial

Lucros
(Prejuízos)

acumulados Total

Participação de 
acionistas não
controladores

Total do
patrimônio

líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017 36.728 (392) - - (2.446) (25.874) 8.016 (8.876) (860)
Prejuízo do exercício - - - - - (19.437) (19.437) (773) (20.210)
Hedge de fluxo de caixa, líquido 
  de imposto de renda - - - - (1.088) - (1.088) - (1.088)
Ajustes acumulados de conversão - - - - (679) - (679) (1.592) (2.271)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 36.728 (392) - - (4.213) (45.311) (13.188) (11.241) (24.429)
Redução de capital por absorção 
  de prejuízos (34.728) - - - - 34.728 - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - 52.024 52.024 (420) 51.604
Constituição de reserva de legal - - 400 - - (400) - - -
Dividendos mínimos propostos - - - - - (20.521) (20.521) - (20.521)
Constituição de reserva de retenção 
  de lucros - - - 20.520 - (20.520) - - -
Hedge de fluxo de caixa, líquido 
  de imposto de renda - - - - 1.088 - 1.088 - 1.088
Ajustes acumulados de conversão - - - - (223) - (223) (470) (693)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.000 (392) 400 20.520 (3.348) - 19.180 (12.131) 7.049

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 52.024 (19.437) 51.604 (20.210)
Ajustes para:
  Depreciação e amortização 2.978 2.413 4.256 4.187
  Equivalência patrimonial 5.792 10.577 138 (150)
  Imposto de renda e contribuição social 
    correntes 23.835 51 24.184 677
  Impostos de renda e contribuição social 
    diferidos 6.035 (4.470) 4.396 (7.781)
  Instrumentos financeiros derivativos (3.261) (319) (3.261) (319)
  Juros sobre arrendamento 120 - 120 -
  Juros e variação cambial (3.138) (4.903) (673) (3.255)
  Baixa tangíveis - 9 - 219
  Provisão para perda de crédito esperada - 313 587 313
  Outras provisões 5.440 (19) 5.288 (956)

89.825 (15.785) 86.639 (26.975)
Variações em ativos e passivos:
(Aumento)/redução em ativos
  Contas a receber (4.227) (3.245) (4.464) (829)
  Impostos a recuperar 442 (1.440) 442 (713)
  Imposto de renda e contribuição social
    a recuperar (1.475) (152) (1.668) (631)
  Adiantamento a fornecedores 189 (226) (2.057) (226)
  Despesas antecipadas 12.121 (12.192) 8.934 (865)
  ISS diferido 1.287 (1.293) 1.287 (1.293)
  Depósito caução 7 (30) 7 (30)
  Contas a receber - partes relacionadas (782) (1.243) (28) (1.258)
  Outros ativos 12 (63) 177 (800)

7.574 (19.884) 2.630 (6.645)
Aumento/(redução) em passivos:
  Fornecedores 1.440 727 730 (5.469)
  Tributos e encargos sociais 701 495 316 796
  Imposto de renda e contribuição social 
    a pagar - - (524) 630
  Adiantamento de clientes 381 - 381 -
  Receitas diferidas (50.530) 49.183 (45.746) 41.980
  Fornecedores - partes relacionadas (384) 1.470 533 3
  Tributos a recolher parcelados (3.514) (3.513) (3.514) (3.513)
  Incentivos fiscais (205) - (205) -
  Outros passivos 222 93 45 10

(51.889) 48.455 (47.984) 34.437
Imposto de renda e contribuição social 
  pagos (23.835) (317) (23.835) (317)
  Juros pagos (352) (789) (352) (789)
  Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
  nas) atividades operacionais 21.323 11.680 17.098 (289)
Fluxo de caixa das atividades de 
  investimento
  Aquisição de participações em outras 
    sociedades (4.196) (11.091) - (480)
  Venda de ativo imobilizado - 23 - 23
  Aquisição de imobilizado (2.347) (1.290) (2.359) (1.447)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
  de investimento (6.543) (12.358) (2.359) (1.904)
Fluxo de caixa das atividades de 
  financiamento
  Adiantamento para o futuro aumento 
    de capital - 27.847 - 27.847
  Instrumentos financeiros derivativos 3.261 292 3.261 292
  Dividendos pagos (3.765) - (3.765) -
  Arrendamento mercantil (584) - (584) -
  Acréscimos de empréstimos - partes 
    relacionadas - 33 - -
  Acréscimos de empréstimos e 
    financiamentos - 10.000 - 10.000
  Liquidações de empréstimos e 
    financiamentos - (25.887) - (25.887)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
  atividades de financiamento (1.088) 12.285 (1.088) 12.252
Aumento (redução) de caixa e equivalente 
  de caixa 13.692 11.607 13.651 10.059
Caixa e equivalente a caixa no início 
  do exercício 17.526 5.919 18.548 8.855
Efeito da variação cambial sobre o saldo 
  de caixa e equivalente de caixa - - (21) (366)
Caixa e equivalente a caixa no final 
  do exercício 31.218 17.526 32.178 18.548
Aumento (redução) de caixa e equivalente 
  de caixa 13.692 11.607 13.651 10.059

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Rock World S.A anuncia seu resultado do ano 2019. Todas as informações 
financeiras a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas 
em Reais, com base em números consolidados, de acordo com a legislação 
societária brasileira e alinhado com os pronunciamentos, interpretações e 
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
IFRS. Introdução - Criado em 1985 e com 34 anos de vida, o Rock in Rio é 
parte relevante da história da música mundial. O evento já soma 20 edições, 
119 dias e mais de 1.600 atrações musicais. Nascido no Rio de Janeiro, o 
Rock in Rio conquistou não só o Brasil como, também, Portugal, Espanha e, 
em maio de 2015, chegou aos Estados Unidos da América, sempre com a 
ambição de levar todos os estilos de música aos mais variados públicos. 
Muito mais que um evento de música, o Rock in Rio pauta-se também por ser 
um evento responsável e sustentável. Em 2001, através do projeto social 
“Por um mundo melhor”, assumiu o compromisso de consciencializar as 
pessoas para o fato de que pequenas atitudes no dia a dia são o caminho 
para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o Rock in Rio 
recebeu a certificação da norma ISO 20121 - Eventos Sustentáveis, um 
reconhecimento do poder realizador da marca que desenvolve diversas 
ações com vista à construção de um mundo melhor. Highlights 2019 - Como
previsto pela organização, o festival Rock in Rio 2019 ocorreu nos dias 27, 
28, 29 de setembro e 03, 04, 05 e 06 de outubro, na Cidade do Rock, 
localizada no Parque Olímpico. O maior festival de música e entretenimento 
do mundo recebeu aproxidamente 700 mil visitantes ao longo dos sete dias 
de evento, numa Cidade do Rock com 385 mil metros quadrados – 60 mil 
metros a mais que em 2017 –, ainda mais confortável e com mais atrações: 
foram 17 áreas, incluindo a ocupação das três arenas olímpicas e nove 
palcos e um total de 300 horas música. Em 2019, além dos já conhecidos 

palcos Mundo, Sunset e New Dance Order, contou com mais seis palcos de 
música e, pela primeira vez, o Rock in Rio se apropriou da área do velódromo 
com a NAVE – Nosso Futuro somadas às três arenas olímpicas ocupadas 
para realização das seguintes atrações do festival: a inédita Fuerza Bruta e a 
Oi Game Play Arena by Game XP. Já em Lisboa, as novidades do ano vieram 
com o Worten Game City, evento de 3 dias de gaming promovido e produzido 
pela Better World, o Wine & Music Valley, evento de 2 dias realizado em 
setembro para divulgação dos vinhos da região Douro e Porto e a Torre de 
Belém evento de 3 dias para a divulgação do Rock in Rio Lisboa 2020. 
Desempenho Financeiro Consolidado - O incremento da receita em 2019 
de 80%, comparado a 2018 reflete principalmente o resultado do festival 
Rock in Rio Brasil, enquanto que em 2018 ocorreu o festival em Lisboa. Em 
dezembro de 2019, a Companhia registrou capital de giro negativo de R$ 
12.526 mil (R$ 20.256 mil negativo em 2018). No mesmo período, a 
Companhia apresentou LAIR (Lucro Antes do Imposto de Renda) de R$ 
80.184 mil (R$ 27.314 mil de prejuízo em 2018).
Receita operacional líquida Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Patrocínio 123.220 3.639 133.147 31.554
Venda de ingressos 265.052 488 265.255 33.013
Outras receitas 28.382 1.932 30.165 12.023
(-) Impostos sobre vendas (51.324) (643) (51.324) (643)

365.330 5.416 377.243 75.947
Resultado Financeiro Líquido - O resultado financeiro do período foi 
impactado principalmente devido às operações com instrumentos financeiros 
(NDFs) realizadas, que tiveram como objetivo mitigar os riscos de variação do 
dólar norte-americano frente ao real brasileiro em relação aos custos com os 

artistas em 2019 e apresentou um ganho líquido de R$ 3.261 mil no exercício 
(perda de R$ 1.424 mil em 31 de dezembro de 2018) e também pelos 
rendimentos das aplicações financeiras de R$ 4.491 mil em 31 de dezembro 
de 2019 (R$ 130 em 31 de dezembro de 2018). Perspectivas - Devido ao 
grande sucesso do festival ocorrido em 2019, a organização do Rock in Rio 
confirmou a edição de 2021 no Brasil do maior festival de música e 
entretenimento do mundo e já conta com o apoio de alguns dos patrocinadores 
oficiais já para a próxima edição. O festival, que nesta edição cresceu, vendeu 
700 mil ingressos para os sete dias de evento e ocupou 300 mil m² na parte 
privada do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Em sua nova casa, o Rock 
in Rio consolidou toda a sua crença na Cidade do Rio de Janeiro e, em 2021, 
acontecerá a nona edição no país. Além da próxima edição do Brasil prevista 
para 2021, em 2020 o Rock in Rio desembarcará pela nona vez em Lisboa 
(Portugal), onde acontece o festival desde 2004. Considerações finais - Em
cumprimento às disposições previstas, a Companhia contratou os serviços 
de auditoria da KPMG Auditores Independentes. A Companhia adota como 
política atender à regulamentação que define as restrições de serviços a 
serem prestados pelos auditores independentes às companhias abertas. No 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 não foram prestados 
pelos auditores e partes a eles relacionadas, serviços que não aqueles de 
auditoria externa. Agradecimentos - A Rock World S.A. agradece a todos os 
colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, entidades governamentais 
e todos aqueles que dedicaram seu tempo e eficiência ao desempenho da 
Companhia, contribuindo para o desenvolvimento e aprimoramento de suas 
atividades, assim como os resultados até então alcançados.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2020
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 52.024 (19.437) 51.604 (20.210)
Outros resultados abrangentes:
Itens que podem ser subsequentemente 
  reclassificados para o resultado:
Hedge de fluxo de caixa 1.649 (1.649) 1.649 (1.649)
Impostos diferidos sobre hedges de 
  fluxo de caixa (561) 561 (561) 561
Ajustes acumulados de conversão (223) (679) (693) (2.271)
Resultados abrangentes total 52.889 (21.204) 51.999 (23.569)
  Resultados abrangentes atribuídos aos:
Acionistas controladores 52.889 (21.204) 52.889 (21.204)
Acionistas não controladores - - (890) (2.365)
  Resultados abrangentes total 52.889 (21.204) 51.999 (23.569)

1. Contexto operacional: A Rock World S.A. (“Rock World” ou “Companhia”) 
é uma sociedade anônima, de capital fechado, com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A Companhia foi constituída em 7 de 
fevereiro de 2011, com a denominação social de Focuspar Participações 
S.A., tendo alterado sua denominação social para Rock World S.A. em 16 de 
dezembro de 2011. A Companhia iniciou suas operações em 7 de fevereiro de 
2012. As demonstrações financeiras da Companhia incluem a Companhia e 
suas subsidiárias (conjuntamente referidas como “Grupo”). A Companhia tem 
por objeto: (i) a promoção e realização de eventos cuja principal atração seja 
a música, abertos ao público em geral, que envolvam ou não atrações 
secundárias de natureza diversa, atividades sociais e comércio de gêneros 
alimentícios e outros produtos, além de serviços em geral, e que envolvam 
uma pluralidade de dias e atrações de música, músicos ou bandas de música, 
no Brasil ou no exterior, com a designação Rock in Rio (Festival Rock in Rio); 
(ii) criação e negociação de conteúdo cultural e artístico relacionado aos 
festivais Rock in Rio e/ou que utilize as marcas Rock in Rio; (iii) licenciamento 
e/ou cessão de uso da marca Rock in Rio e marcas a ela relacionadas; (iv) 
administração de programa de fidelidade que utilize a marca Rock in Rio; e 
(v) campanhas relacionadas aos eventos e às marcas relacionadas aos 
eventos; e (vi) produzir e realizar eventos esportivos, culturais, artísticos e 
exploração de feiras de jogos eletrônicos. Os resultados das operações 
durante o ano de 2019 e 2018 estão relacionados principalmente aos festivais 
Rock in Rio 2019, realizado no Rio de Janeiro (Brasil), em setembro e outubro 
de 2019 assim como Worten Game City e Wine Music Valley, realizados em 
Portugal. Além disso, a Companhia já entrou em transações relacionadas 
com a promoção do festival Rock in Rio Lisboa 2020, a ser realizado em 
Lisboa, em junho de 2020. 2. Base de preparação das informações 
contábeis individuais e consolidadas e principais políticas contábeis: a. 
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS): As
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de 
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada em 
assembleia de acionistas em 06 de março de 2020. b. Base de mensuração: 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado como no caso dos 
derivativos que são mensurados pelo valor justo. c. Uso de estimativas e 
julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Estimativas e premissas 
são revistas de maneira contínua. As estimativas contábeis são reconhecidas 
no exercício em que são revisadas e em quaisquer períodos futuros que 
possam ser afetados. Tendo em vista as incertezas inerentes ao processo de 
estimativa e à construção de julgamentos, os reais valores de liquidação das 
transações podem apresentar divergências significativas em relação aos 
valores registrados nas demonstrações contábeis. As estimativas incluem 
contingências, provisão para recuperabilidade do imposto diferido ativo, valor 
justo dos derivativos, vida útil dos ativos e mensuração de perda de crédito 
esperada para contas a receber. d. Moeda funcional: As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Real, moeda 
funcional da Companhia. A moeda funcional das controladas localizadas na 
Europa é o Euro e das controladas localizadas nos Estados Unidos é o dólar 
americano, conforme descrito no item (2.1 b). e. Sazonalidade: Devido ao 
calendário sazonal para a realização dos festivais, a Companhia apresenta 
saldos mais elevados de receita quando da realização destes festivais. Essa 
sazonalidade também resulta em saldos mais elevados em caixa e 
equivalentes de caixa, contas a receber, despesas antecipadas, contas a 
pagar a fornecedores e receitas diferidas para a Companhia, em diferentes 
épocas do ano. A lista de festivais promovidos em 2018 e 2017 estão 
apresentados na Nota 1. f. Mudanças nas principais políticas contábeis: 
O Grupo aplicou inicialmente o CPC 06(R2)/IFRS 16 a partir de 1º de janeiro 
de 2019. Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a 
partir de 1º de janeiro de 2019, mas não afetaram materialmente as 
demonstrações financeiras do Grupo. O Grupo adotou o CPC 06(R2) 
utilizando a abordagem retrospectiva modificada, na qual o efeito cumulativo 
da aplicação inicial é reconhecido no saldo de abertura dos lucros acumulados 
em 1º de janeiro de 2019. Consequentemente, as informações comparativas 
apresentadas para 2018 não estão reapresentadas - ou seja, são 
apresentadas, conforme reportado anteriormente, de acordo com o CPC 
06(R1) e interpretações relacionadas. Os detalhes das mudanças nas 
políticas contábeis estão divulgados abaixo. Além disso, os requerimentos de 

divulgação no CPC06(R2) em geral não foram aplicados a informações 
comparativas. Anteriormente, o Grupo determinava, no início do contrato, se 
ele era ou continha um arrendamento conforme o ICPC 03 Aspectos 
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. O Grupo agora 
avalia se um contrato é ou contém um arrendamento com base na definição 
de arrendamento. Impacto nas demonstrações financeiras - Na transição 
para o CPC 06(R2), o Grupo reconheceu ativos de direito de uso adicionais e 
passivos de arrendamento adicionais, reconhecendo a diferença no saldo de 
abertura dos lucros acumulados. O impacto na transição está resumido 
abaixo.
Em Milhares de reais 1º de janeiro de 2019
Ativos de Direito de Uso 1.541
Passivo de arrendamento 1.541
Ao mensurar os passivos de arrendamento para arrendamentos classificados 
como operacionais, o Grupo descontou os pagamentos de arrendamento 
utilizando sua taxa incremental sobre empréstimo em 1º de janeiro de 2019. 
A taxa média ponderada aplicada é de 9% a.a. Além do exposto acima, 
concluímos que o IFRS 23/CPC 22, não apresentou um impacto significativo 
nas demonstrações financeiras do Grupo no período de aplicação inicial. 2.1.
Principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas abaixo têm 
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. a. Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes incluem caixa, saldos em 
conta-movimento e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias a 
contar da data do balanço e com risco insignificante de mudança de seu valor 
de mercado. b. Conversão de saldos denominados em moeda estrangeira: 
A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de preparação e 
apresentação das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos para a 
moeda funcional (o Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data dos 
respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes da 
atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio 
vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios são 
reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. Em 31 de 
dezembro de 2019, US$ 1 era equivalente a R$ 4,0307 (R$ 3,8748 em 31 de 
dezembro de 2018) e EUR 1 era equivalente a R$ 4,5305 (R$ 4,4390 em 31 
de dezembro de 2018). O ganho ou perda cambial em itens monetários é a 
diferença entre o custo amortizado na moeda funcional no começo do 
exercício, ajustado por juros efetivos e pagamentos durante o exercício, e o 
custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício 
de apresentação. Ativos e passivos não monetários que são mensurados 
pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda 
funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens 
não monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda 
estrangeira são convertidos com base na taxa de câmbio na data da 
transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da reconversão 
são geralmente reconhecidas no resultado. b.1. Controladas no exterior - Os
ativos e passivos de operações no exterior são convertidos de sua respectiva 
moeda funcional, para Real (moeda funcional da Rock World S.A.) às taxas 
de câmbio apuradas na data de apresentação. As receitas e despesas de 
operações no exterior são convertidas para Real às taxas de câmbio médias 
de cada mês. As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão 
para moeda de apresentação são reconhecidas em outros resultados 
abrangentes, e apresentadas no patrimônio líquido. Entretanto, se a 
controlada não for uma controlada integral, então a parcela correspondente 
da diferença de conversão é atribuída aos acionistas não controladores. 
c. Contas a receber: O saldo de contas a receber é composto, principalmente, 
pelos valores a receber referentes a contratos de patrocínio celebrados e 
ingressos vendidos. Os recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu 
valor justo e posteriormente mensurados pelo custo amortizado, deduzido 
das perdas estimadas para redução ao valor recuperável do ativo. 
d. Despesas antecipadas: Referem-se principalmente a valores 
desembolsados antecipadamente, sendo apropriados ao resultado à medida 
que os correspondentes eventos são realizados. A Administração revisa o 
valor contábil desses ativos com o objetivo de determinar e avaliar a 
deterioração em bases periódicas ou sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil não poderá ser recuperado. 
e. Imobilizado: Os bens que compõem o ativo imobilizado são registrados 
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido das respectivas 
depreciações acumuladas calculadas pelo método linear com base nas vidas 
úteis estimadas dos bens apresentadas na nota explicativa nº 10. Os gastos 
incorridos com reparos, consertos, reformas ou reposição de partes dos 
bens, quando representam um aumento da eficiência, produtividade ou da 

Controladora Consolidado
Passivos Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante
  Fornecedores 11 11.738 4.846 14.439 8.257
  Passivo de arrendamento 12 511 - 511 -
  Imposto de renda e contribuição 
    social a pagar 13 - - 455 630
  Tributos e encargos sociais 
    a recolher 13 5.003 4.612 5.071 5.065
  Dividendos a pagar 19 20.521 3.765 20.521 3.765
  Instrumentos financeiros
    derivativos - 1.649 - 1.649
  Adiantamentos de clientes 381 - 381 -
  Adiantamento para futuro 
    aumento de capital 17 27.847 - 27.847 -
  Receitas diferidas 14 - 51.702 4.784 51.702
  Incentivos fiscais 18 5 210 5 210
  Outras contas a pagar 755 533 1.579 1.536

66.761 67.317 75.593 72.814
Não circulante
  Empréstimos - partes relacionadas 16 112 112 112 112
  Passivo de arrendamento 12 662 - 662 -
  Receitas diferidas 14 1.172 - 1.172 -
  Fornecedores - partes 
    relacionadas 16 1.491 1.875 566 33
  Tributos a recolher parcelados 13 6.734 10.248 6.734 10.248
  Adiantamento para futuro aumento 
    de capital 17 - 27.847 - 27.847
  Capital a integralizar 149 149 149 149
  Outras provisões - - 57 55
  Provisão para passivo a
    descoberto de controlada/
    coligada 9 24.167 22.324 138 -

34.487 62.555 9.590 38.444
Patrimônio líquido 19
  Capital social 2.000 36.728 2.000 36.728
  Reserva de lucros 20.920 - 20.920 -
  (-) Ações em tesouraria (392) (392) (392) (392)
  Ajuste de avaliação patrimonial (3.348) (4.213) (3.348) (4.213)
  Prejuízos acumulados - (45.311) - (45.311)
Patrimônio líquido atribuível à participação
  de acionistas controladores 19.180 (13.188) 19.180 (13.188)
Participação de acionistas não 
  controladores - - (12.131) (11.241)
Patrimônio líquido total (passivo a 
  descoberto) 19.180 (13.188) 7.049 (24.429)
Total do passivo e patrimônio
  líquido 120.428 116.684 92.232 86.829

Controladora Consolidado
Ativos Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 4 30.644 17.526 31.604 18.548
  Caixa restrito 5 574 - 574 -
  Contas a receber 6 14.728 10.501 17.340 13.463
  Impostos a recuperar 7 1.466 1.908 1.467 1.909
  Imposto de renda e contribuição 
    social a recuperar 7 2.302 827 2.974 1.306
  Adiantamentos a fornecedores 298 487 2.544 487
  Despesas antecipadas 8 48 12.369 2.495 11.421
  ISS diferidos 59 1.346 59 1.346
  Outras contas a receber 65 77 1.276 1.450
  Ativo não circulante destinado 
    para venda 10 - - 2.734 2.628

50.184 45.041 63.067 52.558

Não circulante
  Realizável a longo prazo
    Empréstimos com partes 
      relacionadas 16 36.116 32.626 - -
    Adiantamento para futuro 
      aumento de capital 17 17.309 17.283 480 480
    Despesas antecipadas 8 200 - 200 208
    IRPJ e CSLL diferidos 15 1.051 7.646 9.898 14.673
    Depósito caução 31 38 31 38
    Outros ativos financeiros - - 48 51
    Outras contas a receber com 
      partes relacionadas 16 2.217 1.435 1.597 1.569

56.924 59.028 12.254 17.019

  Investimentos 9 43 35 43 35
  Imobilizado 10 12.023 12.424 15.606 17.053
  Direito de uso arrendamento 10 1.132 - 1.132 -
  Intangível 122 156 130 164

13.320 12.615 16.911 17.252

Total do ativo 120.428 116.684 92.232 86.829

vida útil do bem, são acrescidos ao imobilizado. Nesses casos, os valores 
contábeis dos itens substituídos são baixados. A Companhia revisa 
anualmente as vidas úteis e o valor residual dos bens que compõem o ativo 
imobilizado com o objetivo de identificar evidências que indiquem a 
necessidade de alteração das expectativas anteriores. Essas evidências 
podem incluir fatos econômicos, mudanças de negócios ou tecnológicas, ou 
a forma de utilização do bem, entre outros fatores. Quando são identificadas 
evidências e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é registrada 
a redução ao valor recuperável do ativo. (i) Arrendamentos - A Companhia 
aplicou o CPC 06(R2)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva 
modificada e, por tanto, as informações comparativas não foram 
reapresentadas e continuam a ser apresentadas conforme o CPC 06(R1)
IAS 17. No início do contrato, a Companhia avaliou os contratos de 
arrendamento existentes os quais possui o direito de controlar o uso por um 
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período de tempo em troca de contraprestação. Esta política foi aplicada aos 
contratos vigentes em em 1º de janeiro de 2019. No início da modificação de 
um contrato que contem um componente de arrendamento, a Companhia 
aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento 
com base em seus preços individuais. No entanto, para arrendamentos de 
propriedade a Companhia optou por não separar os componentes que não 
sejam de arrendamento e contabilizam os componentes de arrendamento e 
não arrendamento como um único componente. (ii) Ativos disponíveis para 
venda - Em 2018, a Companhia se comprometeu com um plano para vender 
parte do ativo imobilizado em sua subsidiária nos Estados Unidos. Assim, 
parte do imobilizado foram transferidos para o grupo de ativos não circulantes 
destinados para venda. A Companhia considerou que a controlada satisfez os 
critérios para ser classificada como mantida para venda naquela data pelos 
seguintes motivos: • Os containeres estão disponíveis para venda imediata, 
podendo ser vendidos a um potencial comprador em seu estado atual; • As
ações requeridas para se completar a venda foram iniciadas e são esperadas 
que sejam concluídas em um ano a partir da data de classificação; 
• Negociações preliminares com um potencial comprador já foram iniciadas. 
f. Investimentos: Nas demonstrações financeiras individuais da controladora 
as informações financeiras de controladas, assim como as coligadas, são 
reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. g. Provisões: 
Provisões são reconhecidas quando as seguintes condições são atendidas: i) 
a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como 
resultado de um evento passado; ii) é provável que benefícios econômicos 
sejam necessários para liquidar a obrigação; iii) for possível estimar de forma 
confiável o valor da obrigação. h. Ajuste ao valor recuperável de ativos 
não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros são 
revistos a cada data de apresentação para apurar se há evidências de 
redução nos seus valores recuperáveis. Caso sejam identificadas tais 
evidências e o valor contábil líquido do ativo exceda o valor recuperável, são 
registradas as perdas estimadas com o intuito de ajustar o saldo contábil do 
ativo ao seu valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de uma 
unidade geradora de caixa é o maior entre o valor justo menos despesas de 
venda e o valor em uso. i. Impostos sobre o lucro: (i) Imposto de renda e 
contribuição social - Para as empresas situadas no Brasil, o imposto de renda 
e a contribuição social são calculados com base no resultado do exercício, 
ajustado ao lucro real pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal 
vigente. Para apuração do imposto de renda é aplicada a alíquota de 15%, 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável que excede R$ 240 
mil, enquanto para contribuição social é aplicada a alíquota de 9% sobre o 
lucro tributável. Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos 
são constituídos sobre os prejuízos fiscais acumulados, base negativa de 
contribuição social e diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e 
passivos do balanço e as bases fiscais, e são apresentados líquidos de 
provisões para perdas. A Companhia reavalia anualmente os montantes 
registrados de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, a fim 
de concluir se é esperado que os mesmos sejam realizáveis, tendo em vista 
a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros aprovada pela 
Administração. (ii) Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) 
- Para as empresas situadas na Europa, o imposto sobre o rendimento é 
apurado tendo em consideração as disposições do Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). O pagamento do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) é efectuado com base em 
declarações de autoliquidação, as quais ficam sujeitas a revisões, correções 
e eventuais ajustamentos pelas autoridades fiscais durante o período de 
quatro anos contado a partir do exercício a que respeitam, exceto quando 
tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou 
estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos em que, 
dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos. 
Por outro lado, as contribuições para a Segurança Social estão também 
sujeitas a revisões, correções e eventuais ajustamentos durante dez anos até 
ao exercício de 2000 e de cinco anos para os exercícios após 2001, inclusive. 
Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias entre os montantes 
dos ativos e passivos, e os respectivos montantes para efeitos de tributação. 
Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados, e periodicamente 
avaliados, utilizando as taxas de tributação que se espera estarem em vigor 
à data de reversão das diferenças temporárias, não se procedendo ao 
respectivo desconto. Os ativos por impostos diferidos são registados 
unicamente quando existem expectativas razoáveis de lucros fiscais futuros 
suficientes para utilizá-los. Assim, no cálculo dos ativos por impostos diferidos 
relativos a prejuízos fiscais reportáveis considera-se uma taxa de imposto 
sobre o rendimento que varia de 21% a 25%, e um prazo de recuperabilidade 
máximo permitido em cada localidade.Para as diferenças temporárias 
dedutíveis ou tributárias, considera-se a mesma taxa de imposto de 
apresentada acima. Os impostos diferidos ativos e passivos deverão ser 
classificados na respectiva categoria de não correntes. (iii) Imposto sobre o 
rendimento nos Estados Unidos - A Companhia optou por utilizar o Método de 
Impostos a Pagar (Taxes Payable Method). De acordo com esse método, a 
despesa com impostos sobre o lucro representa o valor que a Companhia 
espera pagar, com base no lucro tributável apurado no ano. No ano em curso, 
a Companhia apurou prejuízo e, portanto, não há provisão para impostos 
sobre o lucro. Durante 2016 e 2017, os Estados Unidos impôs um sistema de 
taxas progressivas de impostos sobre o lucro, com tarifas que variam de 15% 
a 35% sobre o lucro tributável, líquido. A taxa incremental de 35% não é 
utilizada até que o lucro tributável líquido alcance 10 (dez) milhões de dólares. 
A taxa nos Estados Unidos passou a ser de 21% em 2018 e períodos 
subsequentes. Os prejuízos apurados pela Companhia em um exercício 
podem ser compensados com lucros apurados em exercícios subsequentes. 
Se o lucro apurado exceder as perdas acumuladas, o imposto será calculado 
sobre os ganhos líquidos, após a compensação das perdas dos exercícios 
anteriores. j. Reconhecimento de receitas: A receita é mensurada com 
base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. O Grupo 
reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço 
ao cliente. As principais receitas do Grupo podem ser resumidas como segue: 
(i) Vendas de ingressos - As receitas provenientes de vendas de ingressos 
que têm origem na venda dos ingressos, principalmente via internet, e são 
reconhecidas no momento da prestação dos serviços, ou seja, quando os 
eventos são realizados. A entrega do ingresso para o cliente não é considerada 
uma obrigação de desempenho distinta para os eventos realizados pela 
Companhia porque o cliente não pode receber os benefícios do ingresso, a 
menos que a Companhia também cumpra sua obrigação de entregar o 
evento. A receita recebida da venda de ingressos antes da realização dos 
eventos é registrada como receita diferida no passivo até a data da realização 
do evento (inclusive no caso de pré-venda de ingressos no ano anterior ao da 
realização do evento). A prática realizada pela empresa no IAS 18 continuará 
a ser adotada no IFRS 15. (ii) Receitas com patrocínio - As receitas de 
patrocínio são oriundas de contratos que proporcionam aos patrocinadores 
oportunidades estratégicas para expor suas marcas através da sua 
associação com o evento. Esses programas também podem incluir eventos 
ou programas personalizados para as marcas específicas dos patrocinadores, 
que são tipicamente experimentados exclusivamente pelos clientes dos 
patrocinadores. Os acordos de patrocínio usualmente contém vários 
elementos, que fornecem vários benefícios distintos ao patrocinador durante 
o prazo do contrato. A contraprestação é recebida em pagamentos parcelados 
durante o ano, normalmente antes de fornecer o benefício ao patrocinador ou 
realizar o evento. Conforme o CPC 30/IAS 18, a receita recebida antes do 
evento era registrada como receita diferida no passivo, exceto a parcela de 
igual valor aos gastos com marketing incorridos pelo Grupo. Com a adoção 
do CPC 47/IFRS 15, a totalidade das receitas de patrocínio recebidas antes 
da realização do evento passou a ser registrada como receita diferida. k.
Custo dos serviços prestados: O custo dos serviços prestados inclui os 
cachês dos artistas que se apresentam nos festivais e as despesas de 
viagem, despesas de marketing e publicidade específica dos festivais, as 
despesas relacionadas com a produção dos espetáculos e outros custos 
relacionados com a produção dos eventos. Estes custos são principalmente 
de natureza variável. l. Custos de marketing: Os custos de marketing são 
reconhecidos para resultado no ano em que ocorrem, bem como as receitas 
de patrocínio equivalentes aos respectivos custos. m. Despesas gerais e 
administrativas: As despesas gerais e administrativas incluem salários e 
remunerações aos funcionários, honorários legais, consultoria e outros 
honorários profissionais, aluguel, depreciação de ativos imobilizados e outras 
despesas administrativas. n. Receitas e despesas financeiras - As receitas 
financeiras compreendem, basicamente, os ganhos obtidos em aplicações 
financeiras, aumento no valor justo de ativos financeiros e ganhos de 
variações monetárias e/ou cambiais sobre passivos financeiros. As despesas 
financeiras compreendem, basicamente, os juros, variações monetárias e 
cambiais sobre passivos financeiros, redução no valor justo de ativos 
financeiros e perdas estimadas na recuperação de ativos financeiros. o.
Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes: Um ativo é 
reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a 
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos doze meses. Caso contrário são demonstrados como não 
circulantes. p. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração 
inicial - O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são 
reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 
ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo 
se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo 
financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um 
componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é 
inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não 
mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis 
à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um 
componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao 
preço da operação. (ii) Classificação e mensuração subsequente - No
reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: 
ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA; ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). Os ativos financeiros 
não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não 
ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos 
financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são 
reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à 
mudança no modelo de negócios. Avaliação do modelo de negócio - Grupo
realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo 
financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela 
qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As 
transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se 
qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de 
maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos do Grupo. 
Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente 
pagamento de principal e de juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ 
é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os 

‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no 
tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante 
um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de 
empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim 
como uma margem de lucro. O Grupo considera os termos contratuais do 
instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente 
pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo 
financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o 
valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa 
condição. O pagamento antecipado é consistente com o critério de 
pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, 
em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor 
do principal pendente - o que pode incluir uma compensação adicional 
razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um 
ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal 
do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que 
represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também 
pode incluir compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do 
contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com 
esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no 
reconhecimento inicial. Passivos financeiros - Classificação, mensuração 
subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram 
classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo 
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado 
caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for 
designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros 
mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, 
incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado. (iii) Desreconhecimento - Ativos
financeiros - O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos 
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo transfere 
os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na 
qual o Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle 
sobre o ativo financeiro. O Grupo realiza transações em que transfere ativos 
reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente 
todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos 
financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros - O Grupo 
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é 
retirada, cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo 
financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo 
modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo 
financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No 
desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor 
contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que 
não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. 
(iv) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o 
valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, 
o Grupo tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os 
valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (v) Instrumentos financeiros 
derivativos e contabilidade de hedge - A Companhia mantém instrumentos 
financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação 
de moeda estrangeira registrados separadamente. Os derivativos da 
Companhia são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e quaisquer custos 
de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado, quando incorridos. 
Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor 
justo com as respectivas variações normalmente reconhecidas no resultado 
do exercício. O Grupo designa certos derivativos como instrumentos de 
hedge para proteção da variabilidade dos fluxos de caixa associada a 
transações previstas altamente prováveis, resultantes de mudanças nas 
taxas de câmbio e de juros. No início das relações de hedge designadas, o 
Grupo documenta o objetivo do gerenciamento de risco e a estratégia de 
aquisição do instrumento de hedge. O Grupo também documenta a relação 
econômica entre o instrumento de hedge e o item objeto de hedge, incluindo 
se há a expectativa de que mudanças nos fluxos de caixa do item objeto de 
hedge e do instrumento de hedge compensem-se mutuamente. Hedge de 
fluxo de caixa - Quando um derivativo é designado como um instrumento de 
hedge de fluxo de caixa, a porção efetiva das variações no valor justo do 
derivativo é reconhecida em outros resultados abrangentes. A porção efetiva 
das mudanças no valor justo do derivativo reconhecido em ORA limita-se à 
mudança cumulativa no valor justo do item objeto de hedge, determinada 
com base no valor presente, desde o início do hedge. Qualquer porção não 
efetiva das variações no valor justo do derivativo é reconhecida imediatamente 
no resultado. Caso o hedge deixe de atender aos critérios de contabilização 
de hedge, ou o instrumento de hedge expire ou seja vendido, encerrado ou 
exercido, a contabilidade de hedge é descontinuada prospectivamente. 
Quando a contabilização dos hedges de fluxo de caixa for descontinuada, o 
valor que foi acumulado na reserva de hedge permanece no patrimônio 
líquido até que seja reclassificado para o resultado no mesmo período ou 
períodos à medida que os fluxos de caixa futuros esperados que são objeto 
de hedge afetarem o resultado. Caso os fluxos de caixa futuros que são 
objeto de hedge não sejam mais esperados, os valores que foram acumulados 
na reserva de hedge e o custo da reserva de hedge são imediatamente 
reclassificados para o resultado. (vi) Valor justo dos instrumentos financeiros 
- Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo usa dados 
observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são 
classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas 
informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma: 
• Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e 
passivos e idênticos. • Nível 2 - inputs, exceto os preços cotados incluídos no 
Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - inputs, para o ativo ou passivo, 
que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não 
observáveis). q. Incentivos fiscais: Incentivos fiscais relacionados a cultura 
recebidos em caixa são reconhecidos na demonstração de resultados 
quando a Companhia cumpre com as condições as quais estes incentivos 
estão vinculados e é praticamente certo que os incentivos serão recebidos.
Os incentivos são reconhecidos na demonstração de resultados em base 
sistemática nos períodos nos quais a Companhia reconhece as despesas 
relacionadas as quais os incentivos visam compensar e são reconhecidos 
como uma redução dos custos dos serviços prestados. r. Novas normas e 
interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão 
efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2019. O Grupo não 
adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. 
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto 
significativo nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo: 
• Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. 
• Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3). • Definição de 
materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8). • IFRS 17 
Contratos de Seguros. 3. Demonstrações financeiras consolidadas: a. 
Controladas: As demonstrações financeiras de controladas são incluídas 
nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o 
controle, se inicia até a data em que o controle, deixa de existir. As políticas 
contábeis de controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela 
Companhia. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as 
informações financeiras de controladas são reconhecidas através do método 
de equivalência patrimonial. b. Operação das controladas e coligadas: No
ano de 2012 a Rock World passou a deter 100% das ações da Better World 
S/A, empresa portuguesa, constituída em 2003, que tem por objeto a 
promoção, produção e realização de espetáculos de música, artes e afins, 
não se limitando à produção de eventos ao vivo. Também em 2012, a Rock 
World adquiriu 50% do capital da Rock Official Comércio de Roupas Ltda. 
que tem por objeto o desenvolvimento e comercialização dos produtos 
oficiais da marca “Rock in Rio”. Em 03 de fevereiro de 2014, a Companhia 
fundou uma subsidiária integral nos Estados Unidos, o Rock in Rio EUA, Inc. 
(a Delaware Corporation), com o objetivo de promover edições do evento 
Rock in Rio no país, a partir de Las Vegas (Nevada). Em abril de 2018, a 
Companhia uniu-se à CCXP Eventos Ltda na criação de uma joint venture 
Game Experience Eventos Ltda (Game XP), empresa que tem como objetivo 
de produzir e realizar eventos esportivos, culturais, artísticos e exploração de 
feiras de jogos eletrônicos, cada associada participando com 50% do capital 
social. Em novembro de 2018, a Companhia adquiriu 100% da empresa Like 
Fest Eventos Ltda., que tem como objetivo produzir e realizar eventos 
esportivos, culturais e artísticos. Os investimentos estão apresentados na 
nota explicativa nº 7. c. Transações eliminadas na consolidação: Saldos e 
transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas 
derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das 
demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos 
de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são 
eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia 
na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira como 
são eliminados os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que 
não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. As 
demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Rock 
World S/A. e de suas controladas Better World S/A e suas subsidiárias e Rock 
In Rio USA INC e suas subsidiárias, conforme a seguir:

Rock in Rio
Madrid

Rock in Rio
S.A. Inc.

Better SL

Better World Rock Official Game XP Like Fest

Rock World
S.A.

Rock World
LLC

100%

60% 60%

50% 50% 100%100%

100%

Percentagem de 
participação

2019 2018
Better World S/A. 100% 100%
Rock in Rio Madrid S/A. 60% 60%
Better SL 100% 100%
Rock in Rio USA, Inc. 100% 100%
Rock World USA LLC 60% 60¨%
Like Fest Eventos Ltda. 100%
d. Participações em coligadas: As coligadas são aquelas entidades nas 
quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha influência significativa, 
mas não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e 
operacionais. Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do 
método de equivalência patrimonial e são reconhecidos inicialmente pelo 
custo, o qual inclui os gastos com a transação. As demonstrações financeiras 
consolidadas incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo do 
exercício e outros resultados abrangentes da investida, após a realização de 
ajustes para alinhar as políticas contábeis da investida com aquelas da 
Companhia, a partir da data em que a influência significativa começa a existir 
até a data em que a influência significativa deixa de existir. Quando a 
participação da Companhia nos prejuízos de uma investida exceder sua 
participação acionária nessa entidade, o valor contábil do investimento 
avaliado pelo método da equivalência patrimonial, incluindo qualquer 
participação de longo prazo que faz parte do investimento, é reduzido a zero, 
e o reconhecimento de perdas adicionais é descontinuado, exceto nos casos 
em que a Companhia tenha obrigações construtivas ou tenha efetuado 
pagamentos em nome da investida, quando, então, é constituída uma 
provisão para a perda de investimentos. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
a Companhia possui as seguintes coligadas:

Percentagem de 
participação

2019 2018
Rock Official 50% 50%
Game Experience Eventos Ltda 50% 50%
4. Caixa e equivalentes de Caixa: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o 
saldo de caixa e equivalentes de caixa está composto da seguinte forma:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa 93 87 93 87
Depósitos bancários 3.938 4.123 4.898 5.145
Aplicações financeiras de liquidez imediata 26.613 13.316 26.613 13.316

30.644 17.526 31.604 18.548
As aplicações financeiras de liquidez imediata são compostas por 
investimentos em fundos de investimento de renda fixa. Essas aplicações 
são remuneradas, substancialmente, com base na variação percentual do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem conversibilidade 
imediata em caixa. 5. Caixa restrito: Os valores recebidos pela Companhia, 
referente a captação de recursos nos projetos culturais por ela explorado, 
são depositados e mantidos em conta corrente ou aplicação financeira única 
para cada projeto em uma instituição financeira determinada por cada órgão 
público incentivador e apresentados na rubrica abaixo:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa restrito 574 - 574 -
574 - 574 -

(*) Para mais detalhes vide nota 18.
6. Contas a receber: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o saldo de contas 
a receber apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Ingressos a receber parcelamento cartão 
  de crédito 5.176 - 5.607 149
Patrocínios a receber 5.604 9.866 6.584 9.966
Contas a receber com as lojas na Cidade
  do Rock 845 - 1.352 2.044
Direito de transmissão TV 907 - 907 310
Outras contas a receber de clientes 1.887 585 3.168 944
Rock in Rio Club repasse da ticketeira 668 409 668 409
Subtotal 15.087 10.860 18.286 13.822
Provisão para perda de crédito esperada (359) (359) (946) (359)
Total circulante 14.728 10.501 17.340 13.463
A Perda Esperada é fundamentada em análise do histórico de perdas 
monitorado pela administração e expectativa de perdas futuras, sendo 
constituída em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis 
perdas na realização das contas a receber. A Companhia possui um cliente 
com saldo vencido há mais de 365 dias e representa aproximadamente 
R$800 mil. No ano de 2019 foi realizado um acordo entre as partes o qual 
prevê o pagamento do saldo em aberto a partir de julho de 2020. A 
movimentação da provisão para perdas esperadas no exercício foi a seguinte:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Saldo inicial (359) (46) (359) (46)
Contituição de provisão - (313) (587) (313)
Saldo final (359) (359) (946) (359)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

A vencer 8.192 9.067 8.748 9.067
Vencidos até 30 dias 3.402 31 4.576 416
Vencidos de 31 a 60 dias 682 - 683 281
Vencidos de 61 a 90 dias 1.024 - 1.084 1.061
Vencidos de 91 a 180 dias 372 378
Vencidos há mais de 180 dias 1.415 1.762 2.817 2.997
Total 15.087 10.860 18.286 13.822
7. Impostos a recuperar e Imposto de renda e contibuição social a 
recuperar

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

COFINS (a) 619 1.343 619 1.343
PIS (a) 141 303 141 303
Imposto sobre serviço a recuperar 452 - 452 -
Outros impostos a recuperar 254 262 255 263
Total Impostos a recuperar - circulante 1.466 1.908 1.467 1.909
Imposto de renda sobre aplicação 
  financeira 988 87 988 87
Imposto de renda e contribuição social 
  a recuperar 1.150 5 1.822 5
Saldo negativo de IRPJ 163 734 163 1.213
Saldo negativo de CSLL 1 1 1 1
Total Imposto de renda e contribuição 
  social a recuperar - circulante 2.302 827 2.974 1.306
(a) O saldo refere-se aos valores de créditos de PIS e COFINS não 
cumulativos apurados sobre os custos de serviços e insumos.
8. Despesas antecipadas: Referem-se substancialmente aos gastos com a 
organização e produção do evento Rock in Rio, sendo apropriados ao 
resultado no momento que o evento Rock In Rio (Lisboa) ocorrer em 2020. O 
saldo comparativo refere-se aos gastos do evento Rock in Rio no Brasil, 
ocorrido em 2019. O saldo é composto como abaixo:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Serviços de produção - 5.850 2.378 4.877
Cachês artísticos - 548 5 548
Aluguel de espaço, estruturas e 
  montagens 200 828 200 828
Serviços profissionais especializados - 1.089 - 1.089
Despesas com pessoal - 532 - 532
Instalação e manutenção - 238 - 238
Comissões sobre vendas de Ingresso - 2.767 - 2.767
Outros 48 517 112 750

248 12.369 2.695 11.629
Circulante 48 12.369 2.495 11.421
Não circulante 200 - 200 208
9. Investimentos em controladas e coligadas: 
9.1. Composição dos investimentos

Percentual de 
Participação

Saldo dos 
Investimentos

2019 2018 2019 2018
Controladora
  Better World 100% 100% - -
  Rock Official (a) 50% 50% 35 35
  Rock In Rio USA, Inc. 100% 100% - -
  Game Experience 
    Eventos Ltda. 50% 50% - -
  Like Fest Eventos Ltda. 100% - 8 -
Total 43 35
Consolidado
  Rock Official (a) 50% 50% 35 35
  Like Fest Eventos Ltda. (b) 100% - 8 -
Total 43 35

Percentual de 
Participação

Saldo do passivo
descoberto

2019 2018 2019 2018
Controladora
  Better World 100% 100% (7.992) (8.237)
  Rock In Rio USA, Inc. 100% 100% (16.013) (14.087)
  Game Experience Eventos Ltda. 50% 50% (138) -
  Like Fest Eventos Ltda. 100% - (24) -
Total (24.167) (22.324)
Consolidado
  Rock Official 50% 50% - -
  Game Experience Eventos Ltda. 50% 50% (138) -
Total (138) -

(a) O valor de R$ 35 refere-se ao ágio apurado na aquisição do investimento 
na Rock Official. (b) O valor de R$ 8 refere-se ao ágio apurado na aquisição 
do investimento na Like Fest Eventos.

9.2. Informações contábeis das controladas e coligadas
2019 2018

Ativo Passivo
Lucro líquido

(Prejuízo) do Exercício
Patrimônio

Líquido Ativo Passivo
Lucro líquido

(Prejuízo) do Exercício
Patrimônio

Líquido
Better World S.A. 20.385 27.881 (4.607) (2.889) 15.417 22.194 (7.113) (6.777)
Rock Official 59 1.587 (2) (1526) 59 1.585 (1.115) (1.526)
Rock In Rio USA,Inc. 6.079 17.915 (1.994) (9.842) 7.006 16.017 (2.341) (9.012)
Game Experience Eventos Ltda. 2.194 2.470 191 (467) 1.567 2.034 (467) (467)
Like Fest Eventos Ltda. 1 26 (26) 1 - - - -
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)
9.3. Mutação dos investimentos no exercício

Saldo em 
31/12/2018 Investimento

Equivalência
Patrimonial

Outros Resultados 
Abrangentes

Saldo em
 31/12/2019

Better World S.A. (8.237) 4.170 (3.634) (291) (7.992)
Rock Official (ágio) 35 - - - 35
Rock In Rio USA, Inc. (14.087) - (1.994) 68 (16.013)
Game Experience Eventos Ltda. - - (138) - (138)
Like Fest Eventos Ltda. - 9 (25) - (16)

(22.289) 4.179 (5.792) (223) (24.124)
Investimento 35 43
Provisão passivo a descoberto (22.324) (24.167)

Saldo em 
31/12/2017 Investimento

Equivalência
Patrimonial

Outros Resultados 
Abrangentes

Saldo em
 31/12/2018

Better World S.A. (14.640) 15.790 (8.086) (1.301) (8.237)
Rock Official (ágio) 35 - - - 35
Rock In Rio USA, Inc. (12.367) - (2.341) 621 (14.087)
Game Experience Eventos Ltda. - 150 (150) - -

(26.972) 15.940 (10.577) (680) (22.289)
Investimento 35 35
Provisão passivo a descoberto (27.007) (22.324)
10. Imobilizado: O imobilizado da Companhia está composto da seguinte forma em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
a. Composição do imobilizado Controladora

2019 2018
Taxa Depreciação Valor Depreciação Valor

depreciação Custo acumulada líquido Custo acumulada líquido
Móveis e utensílios 10% 644 (448) 196 640 (384) 256
Máquinas e equipamentos 10% 10.729 (3.305) 7.424 7.686 (2.463) 5.223
Equipamentos eletrônicos 20% 387 (286) 101 307 (258) 49
Benfeitoria em imóveis de terceiros 20% 9.091 (4.807) 4.284 8.895 (3.308) 5.587
Instalações 10% 62 (44) 18 62 (37) 25
Direito de uso arrendamento 20% 1.637 (505) 1.132 - - -
Imobilizações em andamento - - - - 1.284 - 1.284

22.550 (9.395) 13.155 18.874 (6.450) 12.424

Consolidado
2019 2018

Taxa Depreciação Valor Depreciação Valor
depreciação Custo acumulada líquido Custo acumulada líquido

Móveis e utensílios 10-12% 1.551 (1.145) 406 1.530 (1.045) 485
Máquinas e equipamentos 10% 16.374 (5.888) 10.486 13.113 (4.406) 8.707
Equipamentos eletrônicos 12-25% 3.137 (2.879) 258 2.974 (2.493) 481
Benfeitoria imóveis de terceiros 20% 9.091 (4.808) 4.283 8.895 (3.308) 5.587
Instalações 10% 62 (44) 18 62 (37) 25
Equipamentos de transporte 25% 407 (407) - 531 (531) -
Imobilizações em andamento - - - - 1.284 - 1.284
Cenografia 5% 1.419 (1.354) 65 1.364 (1.028) 336
Direito de uso arrendamento 20% 1.637 (505) 1.132 - - -
Outros 10% 820 (730) 90 778 (630) 148

34.498 (17.760) 16.738 30.531 (13.478) 17.053
b. Ativos não circulantes mantidos para venda: A Companhia classifica ativos um ativo não circulante como 
mantido para venda quando o seu valor contábil será recuperado, principalmente, por meio de transação de venda 
em vez do uso contínuo. Estes ativos não circulantes e mantidos para venda são mensurados pelo menor entre o seu 
valor contábil e o valor justo líquido das despesas de venda. As despesas de venda são representadas pelas despesas 
incrementais diretamente atribuíveis à venda, excluídas as financeiras e os tributos sobre o lucro. Os critérios de 
classificação de ativos não circulantes mantidos para venda são atendidos quando a venda é altamente provável e o 
ativo ou o grupo de ativos mantido para venda estão disponíveis para venda imediata em suas condições atuais, 
sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para venda de tais ativos mantidos para venda. O nível 
hierárquico de gestão apropriado da Companhia está comprometido com o plano de venda do ativo. O ativo 
imobilizado não é depreciado quando classificados como mantidos para venda. Ativos e passivos classificado como 
mantidos para venda são apresentados separadamente como itens circulantes no balanço patrimonial. Em 2018, a 
Companhia se comprometeu com um plano para vender parte do ativo imobilizado em sua subsidiária nos Estados 
Unidos. Assim, parte do imobilizado, mais especificamente os contêineres, foram transferidos para o grupo de ativos 
não circulantes destinados para venda. Os esforços para a venda desse grupo de ativos já começaram e a venda 
deve ocorrer até o final de 2021.
c. Movimentação do custo

Controladora
2018 Adições Transferência 2019

Móveis e utensílios 640 4 - 644
Máquinas e equipamentos 7.686 - 3.043 10.729
Equipamentos eletrônicos 307 80 - 387
Benfeitoria em imóveis de terceiros 8.895 - 196 9.091
Instalações 62 - - 62
Direito de uso arrendamento - 1.637 - 1.637
Imobilizado em andamento 1.284 1.955 (3.239) -

18.874 3.676 - 22.550
Controladora

2017 Adições Transferência 2018
Móveis e utensílios 640 - - 640
Máquinas e equipamentos 7.686 - - 7.686
Equipamentos eletrônicos 302 5 - 307
Benfeitoria em imóveis de terceiros 8.878 - 17 8.895
Instalações 62 - - 62
Imobilizado em andamento 17 1.284 (17) 1.284

17.585 1.289 - 18.874
Consolidado

2018 Baixas Adições
Variação

cambial (*) Transferências 2019
Móveis e utensílios (a) 1.530 - 4 17 - 1.551
Máquinas e equipamentos 13.113 - - 218 3.043 16.374
Equipamentos eletrônicos 2.974 - 80 83 - 3.137
Benfeitoria em imóveis de terceiros (b) 8.895 - - - 196 9.091
Instalações 62 - - - 62
Equipamento de transporte 531 - - (124) - 407
Direito de uso arrendamento - - 1.637 - - 1.637
Imobilizações em andamento 1.284 - 1.955 - (3.239) -
Contêiner (c) - - - - - -
Cenografia 1.364 - - 55 - 1.419
Outros 778 - 12 30 - 820

30.531 - 3.688 279 - 34.498
Consolidado

2017 Baixas Adições
Variação

cambial (*) Transferências 2018
Móveis e utensílios (a) 1.585 (339) 157 127 - 1.530
Máquinas e equipamentos 12.319 - - 794 - 13.113
Equipamentos eletrônicos 2.631 - 5 338 - 2.974
Benfeitoria em imóveis de terceiros (b) 9.490 (717) 17 105 - 8.895
Instalações 62 - - - - 62
Equipamento de transporte 489 - - 42 - 531
Imobilizações em andamento 17 - 1.267 - - 1.284
Contêiner (c) 3.625 - - 621 (4.246) -
Cenografia 1.164 - - 200 - 1.364
Outros 668 - - 110 - 778

32.050 (1.056) 1.446 2.337 (4.246) 30.531

(a) Móveis e utensílios baixa Rock In Rio USA, Inc. (b) Benfeitoria em imóveis de terceiros baixa Rock In Rio USA, 
Inc. (c) Contêiner (ativo destinado para venda). (*) Refere-se ao efeito de conversão nas controladas Better World 
S/A e Rock in Rio EUA, Inc., com moeda funcional diferente da moeda de apresentação. A despesa de depreciação 
reconhecida na demonstração do resultado consolidado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de 
R$ 4.256 (R$ 4.187 em 31 de dezembro de 2018). A Companhia avaliou e não identificou fatores de indicadores de 
impairment e por esta razão não realizou o teste de recuperabilidade (impairment) dos seus ativos imobilizados 
considerando o valor em uso ou valores realizáveis líquidos dos itens do imobilizado. A Administração da Companhia 
entende que a recuperação dos recursos aplicados na aquisição do imobilizado é plenamente viável por meio dos 
fluxos futuros líquidos de caixa. 
11. Fornecedores: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o saldo de contas a pagar apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

A vencer 10.076 4.628 10.218 5.012
Vencidos até 30 dias 803 - 1460 281
Vencidos de 31 a 60 dias 518 68 533 1.129
Vencidos de 61 a 90 dias 29 - 191 786
Vencidos há mais de 90 dias 312 150 2.037 1.049
Total 11.738 4.846 14.439 8.257
12. Passivo de Arrendamento: Na data de início do arrendamento a Companhia reconhece os passivos de 
arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o 
prazo do arrendamento. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia utilizou a taxa 
de desconto basada no mercado (IFRS 16.26) caso tivesse que adquirir por prazo semelhante e com garantia 
semelhante os recursos necessários para compra dos ativos. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento 
é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. A 
Companhia aluga as suas instalações administrativas no Rio de Janeiro sob um contrato de arrendamento operacional, 
sem opção de compra, que expira em janeiro de 2022 e com um pagamento mensal de aluguel de R$ 51. O pagamento 
da locação é reajustado anualmente com base na variação do IGP-M. A seguir estão os valores contábeis dos ativos 
de direito de uso das instalações administrativas reconhecidos e as movimentações durante o período:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Em 1º de janeiro 1.767 - 1.767 -
Ajuste valor presente em 1º.01.19 (226) - (226) -
Pagamentos (584) - (584) -
Atualização de Juros/correção 216 - 216 -
Em 31 de dezembro de 2019 1.173 - 1.173 -
Circulante 511 - 511 -
Não Circulante 662 - 662 -
A Companhia também possui um contrato de aluguel com a Concessionária Rio Mais, proprietária dos imóveis, que 
atualmente compõe o Parque Olímpico do Município do Rio de Janeiro, onde foi realizado a Edição do Rock In Rio 
2019. O acordo ainda prevê que futuramente, caso a Concessionária concorde, a seu exclusivo critério, com a 
renovação das condições a ser posteriormente ajustadas a realização do Rock in Rio 2021. O referido contrato prevê 
que a Companhia pague o aluguel mínimo de R$ 3.500, para cada uma das edições do Rock in Rio, e o valor do 
aluguel variável em razão da quantidade de ingressos vendidos em cada umas das edições previstas. A Rock World 
não possui direito de controlar o ativo identificado, nesse caso o Parque Olímpico, pois apenas poderá utilizá-lo por 
um período curto para a realização dos festivais, descaracterizando assim a aplicabilidade do novo pronunciamento. 
Por isso, para o contrato em questão a contabilização permanecerá a mesma conforme IAS 17, reconhecendo a 
despesa de aluguel de acordo com a competência.
13. Tributos e encargos sociais a recolher e imposto de renda e contribuição social a pagar

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

COFINS e PIS - parcelado 3.514 3.514 3.514 3.514
COFINS 617 - 617 -
PIS 127 - 127 -
Imposto sobre serviço 325 1.060 325 1.126
Imposto de renda retido na fonte de prestadores de serviço 192 14 192 14
Contribuições previdenciárias 191 - 220 61
Imposto Valor Acrescentado (IVA) – Better World - - 39 325
Outros 37 24 37 25
Circulante 5.003 4.612 5.071 5.065
Imposto de renda e contribuição social - - 455 630

- - 455 630

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

COFINS e PIS - parcelado 6.734 10.248 6.734 10.248
Não circulante 6.734 10.248 6.734 10.248
14. Receitas diferidas

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Patrocínios - 25.013 3.649 25.013
Venda de ingressos - 25.034 960 25.034
Outras receitas (a) 1.172 1.655 1.347 1.655

1.172 51.702 5.956 51.702
Circulante - 51.702 4.784 51.702
Não circulante 1.172 - 1.172 -
(a) Estas receitas referem-se basicamente à cessão de marca, licenciamento e vendas do Rock in Rio Club.
15. Imposto de renda e contribuição social: Reconciliação do imposto de renda e contribuição social

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social 81.894 (23.856) 80.184 (27.314)
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal (27.844) 8.111 (27.263) 9.287
Efeito de alíquota de entidade no exterior (846) (1.284)
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial (1.969) (3.596) - -
Ajuste prejuízo fiscal controladas no exterior não reconhecido - - (525) (672)
Despesas não dedutíveis (81) (71) (477) (1.061)
Outros 24 (25) 531 834
Imposto de renda e contribuição social do exercício (29.870) 4.419 (30.434) 7104
Resultado com imposto de renda e contribuição social 
  diferidos no exercício (6.035) 4.470 (4.396) 7.781
Resultado com imposto de renda e contribuição social 
  correntes no exercício (23.835) (51) (24.184) (677)
Alíquota efetiva do imposto de renda e da contribuição social 36% 19% 36% 26%
Imposto de renda e contribuição social diferidos - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os saldos de imposto de 
renda e contribuição social diferidos são compostos como segue:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Imposto de renda e da contribuição social sobre prejuízo fiscal
  e base negativa Rock World S.A. - 7.423 - 7.423
Better World S.A. - - 8.847 7.027
Rock In Rio Madrid - - 10 18
Rock In Rio USA, Inc. - - 507 654
Like Fest Eventos Ltda. - - 9 -
Diferenças temporárias - Instrumentos financeiros derivativos - 561 - 561
Diferenças temporárias - Variação cambial 1.051 (338) 1.051 (338)
Impostos diferidos ativo bruto - 7.646 10.424 15.345
Impostos diferidos não reconhecidos (a) - - (526) (672)
Impostos diferidos (b) 1.051 7.646 9.898 14.673
IRPJ e CSLL diferidos ativo 1.051 7.646 9.898 14.673
(a) Imposto diferido não reconhecido refere-se aos prejuízos fiscais das controladas Rock in Rio Madrid, Rock in Rio 
USA, Inc. e Like Fest Eventos Ltda. em função da ausência de expectativa de resultados tributáveis futuros.
(b) Expectativa de realização de impostos diferidos.
Em Controladora Consolidado
2020 - 877
2021 1.051 1.051
2022 - 2.425
2024 - 2.425
2026 - 2.425
2028 - 695

1.051 9.898
16. Partes relacionadas: Os saldos com partes relacionadas estão apresentados conforme abaixo:

Controladora - 31/12/2019
Empréstimos

a receber
Outras contas

a receber
Forne-

cedores
Empréstimos

a pagar
Custos serviços 

prestados
Rock In Rio USA, Inc. 16.696 - - - -
Better World S/A 19.420 755 497 - 3.335
Rock Official - 16 - - -
Rock In Rio Madrid - - 462 - -
Rock City - 1.084 - 112 -
Game Experience Eventos Ltda. - 333 - - -
Like Fest Eventos Ltda. - 29 - - -
Beta Soluções Integradas Ltda. - - 532 - 532

36.116 2.217 1.491 112 3.867
Controladora - 31/12/2018

Empréstimos
a receber

Outras contas
a receber

Forne-
cedores

Empréstimos
a pagar

Custos serviços 
prestados

Rock In Rio USA, Inc. 14.845 - - - -
Better World S/A 17.781 - 1.422 - 459
Rock Official - 15 - - -
Rock In Rio Madrid - - 453 - -
Rock City - 1.080 - - -
Game Experience Eventos Ltda. - 333 - - -
Like Fest Eventos Ltda. - 7 - - -

32.626 1.435 1.875 - 459
Empresa Valor €$ Valor US$ Taxa juros Vencimento Controladora 31/12/2019
Rock In Rio USA, Inc. - 1.550 8% 27/07/2015 9.520
Rock In Rio USA, Inc. - 500 8% 16/10/2015 1.910
Rock In Rio USA, Inc. - 869 8% 27/05/2015 5.240
Better World - 2.500 Libor +2,5% 31/12/2015 8.365
Better World - 783 8% 24/08/2015 4.769
Better World 150 - Liber + 2,5% 31/12/2015 824
Better World 70 - Liber + 2,5% 31/12/2015 384
Better World 80 - Liber + 2,5% 31/12/2016 410
Better World 65 - Liber + 2,0% 31/12/2016 363
Better World 90 - Liber + 2,5% 31/12/2016 454
Better World 800 - Liber + 2,5% 31/12/2016 3.877

36.116
Empresa Valor €$ Valor US$ Taxa juros Vencimento Controladora 31/12/2018
Rock In Rio USA, Inc. - 1.550 8% 27/07/2015 8.471
Rock In Rio USA, Inc. - 500 8% 16/10/2015 1.703
Rock In Rio USA, Inc. - 869 8% 27/05/2015 4.671
Better World - 2.500 Libor +2,5% 31/12/2015 7.552
Better World - 783 8% 24/08/2015 4.232
Better World 150 - Liber + 2,5% 31/12/2015 767
Better World 70 - Liber + 2,5% 31/12/2015 357
Better World 80 - Liber + 2,5% 31/12/2016 392
Better World 65 - Liber + 2,0% 31/12/2016 339
Better World 90 - Liber + 2,5% 31/12/2016 434
Better World 800 - Liber + 2,5% 31/12/2016 3.708

32.626
Consolidado

2019 2018

Outras
contas a
receber

Forne
cedores

partes
relacionadas

Empréstimos
a pagar Partes

relacionadas

Outras
contas a
receber

Forne-
cedores

partes
relacionadas

Empréstimos
a pagar Partes

relacionadas
Live Nation 63 34 - 62 33 -
Better SGPS 72 - - 72 - -
Rock City 1.084 - 112 1.080 - -
Rock Official 16 - - 15 - -
Game Experience Eventos Ltda. 333 - - 333 - -
Like Fest Eventos Ltda. 29 - - 7 - -
Beta Soluções Integradas Ltda. - 532 - - - -

1.597 566 112 1.569 33 112
A Companhia, atualmente, vem avaliando alternativas para prorrogação ou liquidação dos prazos dos empréstimos 
vencidos com suas subsidiárias.
Remuneração do Pessoal-chave da Administração

Controladora
2019 2018

Remuneração pessoal-chave da Administração (Pro - Labore) 700 700
700 700

17. Adiantamento para futuro aumento de capital
Ativo Valor US$ Controladora 31/12/2019 Controladora 31/12/2018
Rock In Rio USA Inc. 4.977 16.803 16.803

16.803 16.803
Valor R$

Rock Official 480 480 480
480 480

Valor R$
Like Fest 26 26 -

26 -
17.309 17.283

Passivo Controladora 31/12/2019 Controladora 31/12/2018
Rock City S.A. 27.847 27.847

27.840 27.840

18. Incentivos fiscais: A Companhia atua na captação de recursos para aplicação nos projetos culturais por ela 
explorados, aprovados pela Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro (Decreto n° 44.013 de 02 de janeiro de 
2013 e Decreto nº 44.133 de 22 de Março de 2013) e Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (Lei n° 5.553, 
de 14 de Janeiro de 2013) não sendo a beneficiária dos valores recebidos. Os valores recebidos pela Companhia são 
depositados e mantidos em conta corrente ou aplicação financeira única para cada projeto em uma instituição 
financeira determinada por cada órgão público incentivador e apresentados na rubrica “Caixa restrito”. A contrapartida 
dos valores recebidos também está registrada em conta específica para cada projeto no passivo circulante e está 
representada pela obrigação da Companhia aplicar os referidos recursos na realização do projeto aprovado. Os 
gastos incorridos em cada projeto são debitados dessa conta, cujo saldo tende a zerar no fim do projeto. Os valores 
eventualmente não realizados são devolvidos aos referentes órgãos incentivadores quando da prestação de contas 
do projeto. A diferença apresentada entre o saldo da conta específica no passivo circulante e o do caixa restrito refere-
se aos custos do projeto, pagos com caixa da controladora para serem futuramente reembolsados com recursos 
incentivados. O registro dessas operações incentivadas é de caráter temporário, sem impacto no resultado. Em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 o saldo de incentivos fiscais apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Incentivos fiscais 5 210 5 210
5 210 5 210

19. Patrimônio líquido: a. Capital social: É representado por 36.727.626 (trinta e seis milhões, setecentos e vinte e 
sete mil, seiscentas e vinte e seis) ações ordinárias, em sua totalidade nominativas e sem valor nominal.
b. Reserva de Lucros: É composto como segue:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Saldo inicial - - - -
Resultado do exercício constituição de reserva legal 400 - 400 -
Resultado do exercício constituição de reserva de retenção de lucros 20.520 - 20.520 -
Saldo final 20.920 - 20.920 -
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c. Outros resultados abrangentes: Incluem as diferenças de conversão 
para real das demonstrações financeiras das controladas com moeda 
funcional (Euro ou dólar americano) diferente da controladora, além dos 
efeitos de mudança no valor justo de instrumentos derivativos designados 
como instrumentos de hedge. d. Dividendos: O estatuto social da Companhia 
é omisso, dessa forma, a distribuição dos dividendos mínimo obrigatório é 
50% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 
6.404/76. Para os exercícios de 2018 a Companhia não apurou dividendo a 
pagar. Para o exercício de 2019 a Companhia apurou dividendo mínimos 
proposto a pagar no valor de R$ 20.521 mil. 
Os dividendos declarados foram calculados conforme seguem:

2019 2018
Resultado do período 52.024 (19.437)
Absorção de prejuízo (10.583) -
(-) Reserva legal (5%) (400) -
Base de cálculo para cálculo dos dividendos 
  mínimos obrigatórios 41.041 -
Dividendos propostos 20.521 -
20. Receita operacional líquida: São receitas reconhecidas com fato 
gerador no ano calendário de 2019.

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Patrocínio 123.220 3.639 133.147 31.554
Venda de ingressos 265.052 488 265.255 33.013
Outras receitas (a) 28.382 1.932 30.165 12.023
(-) Impostos sobre vendas (51.324) (643) (51.324) (643)

365.330 5.416 377.243 75.947

Receita por país: 2019 2018
Brasil 365.330 3.994
Portugal 11.913 71.953

377.243 75.947
(a) O valor de outras receitas corresponde as receitas de direitos autorais, 
consultoria, cessão de uso de marcas e serviços de produção.
21. Custos dos serviços prestados

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Marketing e publicidade (12.081) (3.962) (12.597) (5.728)
Cachês de artistas (114.699) (20) (115.810) (30.642)
Serviços profissionais (30.732) (1.190) (27.497) (5.693)
Infraestrutura (2.081) (153) (2.081) (1.324)
Aluguel Cidade do Rock (6.784) (27) (6.784) (27)
Aluguel de equipamentos 
  e estruturas (23.725) (1.611) (24.978) (3.889)
Comérciais (209) (109) (645) (344)
Associações e classes (9.983) (27) (9.983) (1.136)
Cenografia (9.168) (16) (9.564) (4.166)
Pessoal próprio (8.078) (99) (8.078) (99)
Hospedagem e passagens aéreas (12.686) (1.274) (13.013) (1.472)
Alimentação e bebidas (5.742) (24) (6.174) (864)
Serviços profissionais especializados (4.597) (532) (8.099) (11.544)
Materiais (3.111) (200) (3.199) (2.565)
Ações de comunicação (702) (24) (3.944) (730)
Manutenção (2.224) (1) (2.224) (1)
Aluguel de veículos e estacionamento (3.140) (125) (3.140) (125)
Segurança do evento (7.104) (83) (7.543) (1.640)
Serviços legais (1.096) (12) (5.807) (12)
Fretes terrestres e marítimos (745) (66) (745) (401)
Projetos sociais (50) (1.031) (50) (1.297)
Comissões (12.995) - (13.201) -
Custos com depreciação 
  de equipamentos (790) (717) (790) (717)
Outros custos (1.875) (116) (1.499) (3.349)

(274.397) (11.419) (287.445) (77.765)
22. Despesas administrativas e gerais

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Despesas com pessoal (6.751) (5.568) (8.102) (7.636)
Despesas administrativas (1.348) (2.208) (1.589) (3.202)
Serviços de terceiros (2.870) (2.171) (3.759) (12.328)
Depreciação (2.188) (1.696) (3.466) (3.470)
Impostos e taxas (1) (1) (1) (1.174)

(13.158) (11.644) (16.917) (27.810)
23. Resultado financeiro

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Rendimentos financeiros 6.586 1.991 4.459 129
Resultados de derivativos 4.684 319 4.793 1.372
Variação cambial 7.821 10.185 8.785 11.679
Outras receitas financeiras 75 25 84 25
Receitas financeiras 19.166 12.520 18.121 13.205
IOF (419) (120) (419) (120)
Juros sobre empréstimos - (930) - (909)
Despesas bancárias (60) (12) (62) (12)
Juros e multa sobre parcelamento 
  de impostos (352) (137) (352) (137)
Resultados de derivativos (1.424) - (1.642) (873)
Outras despesas financeiras (12) (63) (12) (63)
Juros sobre arrendamento 
  mercantil (120) - (120) -
Variação cambial (6.393) (6.519) (7.662) (8.046)
Despesas financeiras (8.780) (7.781) (10.269) (10.160)
Total 10.386 4.739 7.852 3.045
24. Instrumentos financeiros: 24.1. Instrumentos derivativos: 
A Companhia, suas coligadas e controladas, têm por política contratar 
operações com instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de mitigar 
os riscos inerentes às suas operações, principalmente aqueles referentes 
aos gastos com produção dos eventos realizados. A Companhia, suas 
coligadas e controladas não adquirem instrumentos financeiros derivativos 
de caráter especulativo. a. NDF - Non-Deliverable Forward - A companhia 
utiliza instrumentos financeiros derivativos, As operações de NDF - Non-
Deliverable Forward, são contratadas com o objetivo de mitigar os riscos de 
variação do dólar norte-americano perante o ao real brasileiro em relação aos 
custos de produção do evento Rock in Rio. Estes instrumentos financeiros 
derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que um 
contrato de derivativo é celebrado e são, subsequentemente, remensurados 
ao valor justo. Derivativos são registrados como ativos financeiros quando o 
valor justo é positivo e como passivos financeiros quando o valor justo é 
negativo. Para fins de contabilidade de hedge, os referidos instrumentos de 
proteção foram classificados como Hedge de fluxo de caixa, uma vez que 
visa proteger Companhia contra mudanças nas taxas de câmbio em 100% 
das operações que envolvem cachês de artistas internacionais. A parcela 
efetiva do ganho ou perda do instrumento de hedge é reconhecida em outros 
resultados abrangentes, enquanto qualquer parcela inefetiva é reconhecida 
imediatamente na demonstração do resultado. A reserva de hedge de fluxo 
de caixa é ajustada ao menor valor entre o ganho ou a perda acumulada no 
instrumento de hedge e a mudança acumulada no valor justo do item objeto 
de hedge. A Companhia utiliza contratos futuros de moedas como hedge de 
sua exposição ao risco de moeda estrangeira em transações previstas e 
compromissos firmes. As mudanças nas politicas contábeis resultantes da 
adoção do CPC 48/IFRS 9 foram aplicadas prospectivamente. As operações 
de NDF - Non-Deliverable Forward, contratadas com o objetivo de mitigar os 
riscos de variação do dólar norte-americano perante o ao real brasileiro em 
relação aos custos de produção do evento Rock in Rio. Em 31 de dezembro 
de 2019, a Companhia apurou ganho líquido no montante de R$ 3.261 (perda 
de R$ 1.648 em 31 de dezembro de 2018) tendo todas as operações 
liquidadas dentro do exercício. 24.2. Gerenciamento de riscos financeiros: 
A Companhia está exposta a riscos advindos de instrumentos financeiros 
associados a suas operações. Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a 
Administração avaliou que a Companhia está exposta aos seguintes riscos: 
• Risco de Crédito; • Risco Cambial; • Risco de Liquidez; e • Risco de Mercado. 
A estratégia de gerenciamento de riscos da Companhia é definida pela alta 

administração em conjunto com o Conselho de Administração. A diretoria é 
responsável por supervisionar a gestão desses riscos. As políticas de risco e 
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e nas atividades da Companhia. A seguir estão demonstrados os 
instrumentos financeiros e os principais riscos financeiros aos quais a 
Companhia está exposta, as estratégias de gerenciamento de riscos 
aplicadas e os respectivos efeitos nas demonstrações financeiras:

Controladora Consolidado
2019 2019

Valor
contábil

Valor
justo

Valor
contábil

Valor
justo

Ativos financeiros 
  não-mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 31.218 31.218 32.178 32.178
Contas a receber 14.728 14.728 17.340 17.340
Outras contas a receber 65 65 1.276 1.276
Empréstimos a receber partes 
  relacionadas 36.116 36.116 - -
Adiantamento para futuro aumento 
  de capital 17.309 17.309 480 480
Outros ativos financeiros - - 48 48
Outras contas a receber com 
  partes relacionadas 2.217 2.217 1.597 1.597
Passivos financeiros 
  não-mensurados ao valor justo
Fornecedores 11.738 11.738 14.439 14.439
Fornecedores - partes relacionadas 34 34
Passivos financeiros de 
  arrendamento 1.173 1.173 1.173 1.173
Adiantamentos de clientes 381 381 381 381
Outras contas a pagar 752 752 1.577 1.577

Controladora Consolidado
2018 2018

Valor
contábil

Valor
justo

Valor
contábil

Valor
justo

Ativos financeiros 
  não-mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 17.526 17.526 18.548 18.548
Contas a receber 10.501 10.501 13.463 13.463
Outras contas a receber 77 77 1.450 1.691
Empréstimos a receber partes 
  relacionadas 32.626 32.626 - -
Adiantamento para futuro 
  aumento de capital 17.283 17.283 480 480
Outros ativos financeiros - - 51 51
Outras contas a receber com partes 
  relacionadas 1.435 1.435 1.569 1.569
Passivos financeiros 
  não-mensurados ao valor justo
Fornecedores 4.846 4.846 8.257 8.257
Fornecedores - partes relacionadas 1.875 1.875 33 33
Empréstimos e financiamentos - - - -
Adiantamentos de clientes 3.001 3.001 3.001 3.001
Outras contas a pagar 533 533 1.536 1.536
Passivos financeiros 
  mensurados ao valor justo
Instrumentos financeiros 
  derivativos 1.649 1.649 1.649 1.649

A tabela a acima apresenta os valores contábeis e os valores justos dos 
ativos financeiros e passivos financeiros da Companhia e suas controladas e 
coligadas e inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos 
financeiros não mensurados ao valor justo. Os instrumentos financeiros 
derivativos são mensurados ao valor justo com base em inputs de nível 2 da 
hierarquia de valor justo, considerando instrumentos similares disponíveis no 
mercado. Não ocorreram transferências entre o Nível 1, Nível 2 e Nível 3 
durante o ano. Considerando-se o vencimento de curto prazo dos 
empréstimos, o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo. As 
tabelas abaixo mostram os principais riscos financeiros a Companhia está 
exposta, as estratégias de gestão de risco utilizados e seus efeitos sobre as 
demonstrações financeiras consolidadas. A Companhia também tem um 
risco relacionado com a concentração geográfica de suas operações no 
Brasil, nos Estados Unidos e na Europa (Portugal e Espanha), estando sujeito 
a partir de efeitos negativos das forças econômicas e políticas dentro desses 
mercados / áreas geográficas. a. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco 
de a Companhia incorrer em perdas decorrentes da falha de um cliente, ou de 
uma contraparte em um instrumento financeiro, cumprir com suas obrigações 
contratuais. Os instrumentos financeiros que expõem a Companhia ao risco 
de crédito referem-se aos saldos de caixa e equivalentes de caixa, contas a 
receber, instrumentos financeiros derivativos, empréstimos com partes 
relacionadas e outros ativos financeiros. Com o intuito de minimizar esse 
risco, a Companhia efetua transações apenas em instituições financeiras 
com reconhecida liquidez, mediante definição da Administração. O risco de 
crédito vinculado aos saldos de contas a receber é gerenciado através da 
seleção criteriosa dos clientes, em sua maioria empresas de renome 
nacionalmente e internacionalmente. A Administração acompanha 
constantemente os saldos de clientes e avalia, a cada data de divulgação, a 
necessidade de registro de perdas estimadas. Historicamente, o índice de 
inadimplência verificado é praticamente nulo. O valor contábil dos ativos 
financeiros representa a exposição máxima da Companhia ao risco de 
crédito. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, essa exposição máxima, 
apresentava os seguintes montantes:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa 31.218 17.526 32.178 18.548
Contas a receber 14.728 10.501 17.340 13.463
Outras contas a receber 65 77 1.276 1.450
Empréstimos a receber partes 
  relacionadas 36.116 32.626 - -
Outras contas a receber com partes
  relacionadas 2.217 1.435 1.597 1.569
Outros ativos financeiros - - - 51

84.344 62.165 52.391 35.081

b. Risco cambial: O risco cambial decorre da possibilidade de ocorrência de 
variações nas taxas de câmbio, que afetem os saldos de ativos e passivos 
em moeda estrangeira e, consequentemente, as receitas e despesas da 
Companhia. A Companhia está exposta a oscilações na taxa de câmbio, 
provenientes da aquisição de equipamentos e serviços no exterior, dos saldos 
com partes relacionadas com sede no exterior, dos investimentos em 
subsidiárias no exterior e dos saldos de empréstimos e financiamentos 
contratados. Para os custos de produção do evento Rock in Rio, a Companhia 
contrata operações de NDF com o objetivo de mitigar o risco combial, 
conforme divulgado na nota explicativa 22.1 - Instrumentos derivativos. Em 
31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia e suas controladas possuem 
os seguintes saldos em moeda estrangeira registrados no balanço patrimonial:

Controladora Consolidado
Valor contábil Valor contábil
2019 2018 2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa - - 959 1.022
Contas a receber - - 3.199 2.962
Empréstimos com partes 
 relacionadas 36.116 32.626 - -
Outras contas a receber - - 1.020 1.186
Outras contas a receber - partes 
  relacionadas 755 - 1.597 134
Outros ativos financeiros - - - 51
Fornecedores - - (2.702) (3.410)
Instrumento financeiro derivativo - (1.649) - (1.649)
Outras contas a pagar - - - (1.002)
Fornecedores - partes relacionadas (959) (1.875) (34) (33)

35.912 29.102 2.442 9.292

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)
c. Risco de liquidez: A área financeira dispõe de mecanismos para previsão 
e controle tempestivo das projeções de fluxo de caixa, com o intuito de 
assegurar que a Companhia tenha plena capacidade de honrar suas 
obrigações. Para tanto são monitorados constantemente os níveis de 
endividamento da Companhia e sua controlada. A seguir, estão os 
vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstração 
financeira. Esses valores são brutos e não-descontados, e incluem 
pagamentos de juros contratuais e excluem o impacto dos acordos de 
compensação.
31 de dezembro de 2019

Consolidado
Fluxos de caixa contratuais

Em milhares de Reais
Valor

contábil

6 meses
ou

menos
6-12

meses
1-2

anos
2-5

anos

Mais
 que 5 
anos

Passivos financeiros 
  não derivativos
Fornecedores 14.439 14.439 - - - -
Fornecedores - partes 
  relacionadas 566 566 - - - -
Empréstimos a pagar 
  partes relacionadas 112 - - 112 - -
Passivo de arrendamento 1.173 270 540 363 - -
Outras contas a pagar 1.577 1.577 - - - -

17.867 16.852 540 475 - -
31 de dezembro de 2018

Consolidado
Fluxos de caixa contratuais

Em milhares de Reais
Valor

contábil

6 meses
ou

menos
6-12

meses
1-2

anos
2-5

anos

Mais
 que 5 
anos

Passivos financeiros 
  não derivativos
Fornecedores 8.257 8.257 - - - -
Fornecedores - partes 
  relacionadas 33 33 - - - -
Empréstimos a pagar 
  partes relacionadas 112 112 - - - -
Outras contas a pagar 1536 1536 - - - -

9.928 9.928 - - - -
Passivo financeiros
   derivativos 1.649 - 1.649 - - -
NDF’S

1.649 - 1.649 - - -
a. Risco de taxa de juros: A Companhia não possui ativos relevantes 
sujeitos a variações de taxas de juros. O risco de taxa de juros advém de 
operações de empréstimos e financiamentos contratadas pela Companhia e 
suas controladas também não trazem risco de taxas de juros uma vez que as 
taxas para as operações mais relevantes, são prefixados, vide nota explicativa 
nº 13. 25. Provisão para contingências: Durante o curso normal dos 
negócios, a Companhia está ocasionalmente envolvida com reclamações e 
litígios. As provisões são constituídas quando a probabilidade de perda é 
considerada provável e o montante desta perda pode ser razoavelmente 
estimado. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não foram constituídas 
provisões por não existirem processos relevantes com expectativa de perda 
provável. Não são estabelecidas provisões para as contingências cuja 
probabilidade de perda é possível. A Companhia possui em 31 de dezembro 
de 2019 discussões judiciais de perda possível cuja o risco financeiro é de 
aproximadamente R$ 3.350 (R$ 3.383 em 31 de dezembro de 2018). 
A determinação da probabilidade e a estimativa do valor real de tais perdas 
são inerentemente imprevisíveis e, portanto, é possível que o resultado final 
de tais reclamações e litígios possam ser diferentes dos valores das causas. 
A principal ação cível em que a Companhia responde solidariamente foi 
impetrada pelo Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro. A ação 
proposta em 20 de agosto de 2019 busca indenização por praticas de 
propaganda irregular de cigarros durante a edição do Rock in Rio 2017 e 
proibição em edições futuras. Em agosto de 2019, foi realizada uma audiência 
de conciliação onde foram firmadas obrigações em relação à venda de 
cigarros sob pena de multa de R$ 100 mil reais e designando diligências de 
inspeção, sendo o valor total estimado da ação de R$ 1 milhão. Em novembro 
de 2019, a Companhia entrou com recurso solicitando a redução do valor da 
multa. Atualmente aguarda-se a manifestação do Ministério Público. 
Os consultores jurídicos da Companhia a consideram com chance possível 
de perda. A Companhia também era parte envolvida em outros processos 
trabalhistas e cíveis em andamento e que está discutindo essas questões 
tanto na esfera administrativa como na judicial. As causas trabalhistas somam 
R$ 747 mil (R$ 626 mil na esfera administrativa), havendo um único processo 
significativo, no montante de R$ 341 mil que ainda transita na esfera 
administrativa por ter sido interpretado pela Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro irregularidade nas contratações e 
valores pagos ao SATED-RJ. Em 14 de dezembro de 2017, a Companhia foi 
autuada pela Fazenda do Município do Rio de Janeiro visando, em síntese, a 
cobrança de ISS sobre a importação de serviços, destes os quais se destaca 
o cachê dos músicos contratados no exterior relativo ao período de 2012 a 
2016. O valor atualizado do referido auto de infração é de R$ 13.893 mil. 
O entendimento dos Consultores Juridicos da Companhia é que o risco de 
perda é remoto para a importação dos serviços dos artistas e representa 89% 
do valor do débito que totaliza o montante de R$ 12.365 mil. Para os demais 
serviços técnicos contratados durante o mesmo período entende-se que o 
risco de perda é possível para a Companhia com uma exposição total em R$ 
1.528 mil. Em janeiro de 2018, a Companhia entrou com um mandado de 
segurança contra a Fazenda do município do Rio de Janeiro solicitando o 
afastamento da cobrança do ISS sobre importação de serviços, quando em 
junho foi deferida liminar determinando a suspensão e exigilidade do 
recolhimento do imposto a qual continua em vigor.  Diante da liminar 
concedida, a Companhia não vem recolhendo o ISS sobre importação de 
serviço no exercício de 2019. Atualmente aguarda-se nova decisão. Em 30 
de agosto de 2017, a Companhia entrou com o mandado de segurança 
contra Receita Federal do Brasil visando à exclusão do ISS (Imposto sobre 
serviços) da base de cálculo das contribuições sociais PIS e COFINS, bem 
como a recuperação/repetição dos valores recolhidos a maior nos últimos 5 
anos, onde em 2018 foi concedida liminar a favor da Companhia. A Receita 
Federal entrou com Recurso Especial e extraordinário e aguarda-se nova 
decisão. Um procedimento arbitral foi instaurado em 2018 pela IMM Live 
Ltda. contra a Companhia e seus acionistas relacionado à operação realizada 
entre a Live Nation e os acionistas fundadores em maio de 2018 para 
discussão de eventuais direitos de preferência e venda conjunta. Em 
dezembro de 2019, foi homologada a desistência manifestada pela Autora e 
julgado como processo extinto e arquivado. Com base na experiência da 
Companhia, informações atuais e na legislação aplicável, não se acredita que 
seja razoavelmente possível que qualquer processo ou eventuais sinistros 
relacionados terão um efeito material nas demonstrações financeiras. As 
provisões para eventuais perdas decorrentes desses processos são 
estimadas e atualizadas amparadas por seus consultores legais.
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À Diretoria e aos Acionistas da Rock World S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Rock World S.A. (Companhia), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Rock World S.A. em 31 
de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de 
caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. 
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório dos auditores: A
administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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 financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 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 financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 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, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas 
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e 
suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2020

 Auditores Independentes Juliana Ribeiro Oliveira
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contadora CRC RJ095335/O-0

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Rock City S.A. anuncia o resultado de sua controlada Rock World do ano 
2018. Todas as informações financeiras a seguir, exceto quando indicado de 
outra forma, são apresentadas em Reais, com base em números consolida-
dos, de acordo com a legislação societária brasileira e alinhado com os pro-
nunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) e IFRS. Introdução: Criado em 1985 e com 33 
anos de vida, o Rock in Rio, é parte relevante da história da música mundial. 
O evento já soma 18 edições, 108 dias e cerca de 1.600 atrações musicais. 
Nascido no Rio de Janeiro, o Rock in Rio conquistou não só o Brasil como, 
também, Portugal, Espanha e, em maio de 2015, chegou aos Estados Unidos 
da América, sempre com a ambição de levar todos os estilos de música aos 
mais variados públicos. Muito mais que um evento de música, o Rock in Rio 
pauta-se também por ser um evento responsável e sustentável. Em 2001, 
através do projeto social “Por um mundo melhor”, assumiu o compromisso de 
consciencializar as pessoas para o fato de que pequenas atitudes no dia-a-dia 
são o caminho para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o 
Rock in Rio recebeu a certificação da norma ISO 20121 - Eventos Sustentá-
veis, um reconhecimento do poder realizador da marca que desenvolve diver-
sas ações com vista à construção de um mundo melhor. Highlights 2018: 
Como previsto pela organização, o festival, Rock in Rio 2018 ocorreu nos dias 
23, 24, 29 e 30 de Junho, em Lisboa. A grande novidade ficou por conta da 
Game XP, projeto desenvolvido pelos criadores e produtores do Rock in Rio e 
da CCXP. A estreia aconteceu no Rock in Rio 2017, quando recebeu 361 mil 
pessoas durante o festival e em 2018 foi realizado de forma independente 
onde ocupou, por quatro dias, as três arenas olímpicas da Barra da Tijuca, no 
Rio de Janeiro, que se tornaram a Oi Game Arena, a GamePlay Arena e a 
Inova Arena, além de uma área externa de 100 mil metros quadrados com 

ativações para os visitantes. Desempenho Financeiro Consolidado: A redu-
ção da receita no exercício de 2018 comparado com 2017 reflete basicamen-
te a dimensão do festival Rock in Rio realizado na cidade do Rio de Janeiro 
ocorrido em setembro de 2017 e o festival de Lisboa realizado em junho de 
2018 onde está diretamente ligada a uma menor quantidade de ingressos 
vendidos, assim como de patrocínios fechados no exercício. O resultado ne-
gativo no período também foi impactado pelo custos de marketing, bem como 
os custos gerais e administrativos na Controladora. Em dezembro de 2018, a 
companhia registrou capital de giro negativo de R$ 20.256 mil (R$ 11.618 mil 
em 2017). No mesmo exercício a companhia apresentou LAIR (Lucro Antes 
do Imposto de Renda) de R$ 27.314 mil (R$ 62.349 mil de lucro líquido do 
exercício em 2017).
Receita operacional líquida Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Patrocínio - - 31.554 72.458
Venda de ingressos - - 33.013 245.306
Outras receitas (a) - - 12.023 15.690
(-) Impostos sobre vendas - - (643) (42.348)

- - 75.947 291.106
(a) O valor de outras receitas corresponde as receitas de direitos autorais, 
consultoria, cessão de uso de marcas e extra de produção.
Resultado Financeiro Líquido: Os resultados financeiros representam uma 
parte importante do resultado apurado no exercício. As operações com instru-
mentos financeiros (NDFs) realizadas tiveram como objetivo mitigar os riscos 
de variação do dólar norte-americano frente ao real brasileiro em relação aos 
custos com os artistas em 2017 e apresentou uma perda de R$ 1.648mil no 

exercício de 2018 (R$ 6.244 mil em 31 de dezembro de 2017)., além da redu-
ção dos juros pagos após quitação dos empréstimos junto as instituições fi-
nanceiras no primeiro semestre de 2018. Perspectivas: Devido ao grande 
sucesso do festival ocorrido em 2017, a organização do Rock in Rio, o maior 
festival de música e entretenimento do mundo, espera que a edição de 2019, 
no Brasil, seja um sucesso! A Companhia já conta com o apoio de alguns dos 
patrocinadores oficiais, além de ter esgotado toda a carga de ingressos, des-
tinados a pré-venda de ingressos, realizado em novembro de 2018 para a 
próxima edição. O festival, que na edição de 2017 cresceu e vendeu cerca de 
700 mil ingressos para os sete dias de evento e ocupou 300 mil m2 na parte 
privada do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca espera manter o grande su-
cesso na oitava edição no país e contará com novas atrações. Além da próxi-
ma edição do Brasil prevista para 2019, a Companhia ainda contará com duas 
edições do Game XP a ser realizada em julho e setembro. Considerações
finais: Em cumprimento às disposições previstas, a Companhia contratou os 
serviços de auditoria da KPMG Auditores Independentes. A Companhia adota 
como política atender a regulamentação que define as restrições de serviços 
a serem prestados pelos auditores independentes as companhias abertas. No 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 não foram prestados 
pelos auditores e partes a eles relacionadas, serviços que não aqueles de 
auditoria externa. Agradecimentos: A Rock World S.A. agradece a todos os 
colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, entidades governamentais e 
todos aqueles que dedicaram seu tempo e eficiência ao desempenho da 
Companhia, contribuindo para o desenvolvimento e aprimoramento de suas 
atividades, assim como os resultados até então alcançados.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2019.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  - (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida 19 - - 75.947 291.106
( - ) Custos dos serviços
  prestados 20 - - (77.765) (206.046)
Lucro (prejuízo) bruto - - (1.819) 85.060
Despesas administrativas 
e gerais 21 (955) (41) (28.765) (13.227)
Despesas comerciais - - (79) (38)
Outras receitas (despesas) - - (502) (1.172)
Equivalência patrimonial 8.3 (15.550) 32.284 (150) -

(16.505) 32.243 (29.496) (14.437)
Resultado antes do
  resultado financeiro
  e dos impostos sobre
  o lucro (16.505) 32.243 (31.314) 70.623
Resultado financeiro 22
  Despesas financeiras (522) (80) (10.682) (23.941)
  Receitas financeiras 1 75 13.206 15.622

(521) (5) 2.524 (8.319)
Resultado antes da
  tributação sobre o lucro (17.026) 32.238 (28.790) 62.304
Imposto de renda e
  contribuição social
Impostos correntes 15 - - (677) (14.696)
Impostos diferidos 15 - - 7.781 (8.134)
Lucro líquido (prejuízo)
  do exercício (17.026) 32.238 (21.686) 39.474
Atribuído aos acionistas
  controladores (17.026) 32.238 (17.026) 32.238
Atribuído aos acionistas
  não controladores - - (4.661) 7.236

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EM 31 DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (17.026) 32.238 (21.686) 39.474
Outros resultados abrangentes
  Itens que podem ser 
subsequentemente reclassificados
  para o resultado:
  Hedge de fluxo de caixa (1.319) - (1.649) -
  Impostos diferidos sobre o hedge
    de fluxo de caixa 449 - 561 -
  Ajustes acumulados de conversão (544) (736) (2.271) (1.021)
Resultados abrangentes total (18.440) 31.502 (25.045) 38.453

Resultados abrangentes atribuídos aos:
Acionistas controladores (18.440) 31.502 (18.440) 31.502
Acionistas não controladores - - (6.605) 6.951

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Ativo Notas 2018 2017 2018 2017
Circulante
  Caixa e equivalentes
    de caixa 4 1 1 18.549 8.856
  Contas a receber 5 - - 13.463 12.634
  Impostos a recuperar 6 - - 1.909 1.196
  Imposto de renda
    a recuperar 6 29 29 1.335 704
  Adiantamentos a
    fornecedores - - 487 261
  Despesas antecipadas 7 - - 11.421 10.592
  ISS diferidos - - 1.346 53
  Instrumentos financeiros
    derivativos 23 - - - 69
  Outras contas a receber - - 1.452 664
  Ativos mantidos para
    venda 9 - - 2.628 -

30 30 52.590 35.029
Não circulante
  Realizável a longo prazo
    Despesas antecipadas 7 - - 208 172
    Impostos diferidos 15 - - 14.673 5.990
    Outros ativos financeiros - - 51 37
    Adiantamento para futuro
      aumento de capital 16 27.847 - 480 -
    Outras contas a
      receber com partes
      relacionadas 16 113 113 489 186
    Depósito judicial - - 38 8

27.960 113 15.939 6.393
Investimentos 8.1 151.967 168.931 35 35
Imobilizado 9 - - 17.053 21.363
Intangível 11 - - 162.681 162.714

151.967 168.931 179.769 184.112

Total do ativo 179.957 169.074 248.298 225.534

Controladora Consolidado
Passivo Notas 2018 2017 2018 2017
Fornecedores 10 5 2 8.262 13.726
Empréstimos e 
financiamentos bancários 12 - - - 15.487
Empréstimos - partes
  relacionadas 16 113 113 113 113
Dividendos a pagar 18 768 - 4.533 3.765
Imposto de renda e
  contribuição social a pagar 13 - - 630 -
Instrumentos financeiros
  derivativos 23 - - 1.649 171
Tributos e encargos sociais
  a recolher 13 - - 5.065 4.269
Adiantamentos de clientes - - - 261
Receitas diferidas 14 - - 51.702 7.203
Incentivos fiscais 17 - - 210 210
Outras contas a pagar - - 1.537 1.527

886 115 73.701 46.732
Não circulante
Outros contas a pagar com
  partes relacionadas 16 1.080 126 33 30
  Impostos diferidos 15 9.579 9.579 9.579 9.579
  Receitas diferidas 14 - - - 2.259
  Tributos a recolher
    parcelados 13 - - 10.248 13.761
Outras contas a pagar - - 204 1.193

10.659 9.705 20.064 26.822
Patrimônio líquido 18
  Capital social 57.484 27.554 57.484 27.554
  Reserva de capital 121.244 53.000 121.244 53.000
  Reserva de lucros - 80.045 - 80.045
  Lucros (Prejuízos)
    acumulados (8.437) - (7.557) -
  Outros resultados abrangentes (2.759) (1.345) (2.759) (1.345)

168.412 159.254 168.412 159.254
Participação de acionistas
  não controladores - - (13.879) (7.274)
Patrimônio líquido total 168.412 159.254 154.533 151.980
Total do passivo e
  patrimônio líquido 179.957 169.074 248.298 225.534

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades 
operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (17.026) 32.238 (21.686) 39.474
Depreciação e amortização - - 4.187 2.387
Equivalência patrimonial 15.550 (32.284) 150 -
Variação cambial e juros - - (3.255) 4.409
Instrumentos financeiros derivativos - - (319) (47)
Impostos correntes e diferidos - - (7.104) 22.830
Baixa do tangível - - 219 -
Provisão para perda de crédito
  de liquidação duvidosa - - 313 -
Outras provisões - - (862) (14)

(1.476) (46) (28.357) 69.039
Variações em ativos e passivos
(Aumento)/redução em ativos:
Caixa restrito - - - 7
Contas a receber - - (829) (4.337)
Impostos a recuperar - (29) (713) (754)
Imposto de renda a recuperar - - (631) -
Adiantamento a fornecedores - - (226) 201
Despesas antecipadas - - (865) (2.758)
ISS diferido - - (1.293) 749
Depósito judicial - - (30) -
Outros ativos financeiros - - 55 (32)
Outros ativos - - (1.090) (228)

- (29) (5.622) (7.152)
Aumento/(redução) em passivos:
Fornecedores 2 - (5.465) 10.075
Tributos e encargos sociais - (4) 796 3.380
Imposto de renda e contribuição
  social a pagar - - 630 (597)
Adiantamento recebido de cliente - - 2.740 260
Receitas diferidas - - 39.239 (22.419)
Incentivos fiscais - - - 109
Parcelamento de impostos federais - - (3.513) 10.644
Empréstimos a pagar - partes
  relacionadas - - - 117
Outros passivos 954 77 (151) (208)

956 73 34.276 1.361
Imposto de renda e contribuição
  social pagos - - (317) (14.691)
Juros pagos - (144) (789) (3.596)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades operacionais (520) (146) (809) 44.961
Fluxo de caixa das atividades
  de investimento
Adiantamento para futuro aumento
  de capital (27.847) - (480) -
Aquisição de imobilizado - - (1.447) (8.570)
Venda de imobilizado - - 23 -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades de investimento (27.847) - (1.904) (8.570)
Fluxo de caixa das atividades
  de financiamento
Aumento de Capital 15.465 - 15.465 -
Constituição de reserva de capital 121.244 - 121.244 -
Resgate e cancelamento das ações
  pela SFX do Brasil (92.103) - (92.103) -
Dividendos distribuidos (16.239) - (16.239) -
Instrumentos financeiros derivativos - - 292 (8.164)
Acréscimos de empréstimos e
  financiamentos a pagar - - 10.000 15.042
Liquidaçãos de empréstimos a receber
  - partes relacionadas - 1.165 - 1.165
Liquidaçãos de empréstimos a pagar
  - partes relacionadas - (1.019) - (11.230)
Liquidação de empréstimos
  e financiamentos - - (25.887) (32.626)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades de financiamento 28.367 146 12.772 (35.813)
Aumento líquido de caixa e equivalente
  de caixa - - 10.059 578
Caixa e equivalente a caixa no início
  do exercício 1 1 8.856 8.467
Efeito da variação cambial sobre o
  saldo de caixa e equivalente de caixa - - (366) (189)
Caixa e equivalente a caixa no final
  do exercício 1 1 18.549 8.856
Aumento líquido de caixa e equivalente - - 10.059 578

1. Contexto operacional: A Rock City S.A. (“Rock City” ou “Companhia”) é 
uma sociedade anônima, de capital fechado, com sede e foro na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Paisagista José Silva de 
Azevedo Neto n.º 200, bloco 01, sala 200, parte, Empreendimento O2, Barra 
da Tijuca, CEP: 22.775-056.A Companhia foi constituída em 12 de setembro 
de 2013, com a denominação social de A.H.O.S.P.E. Empreendimentos e 
Participações S.A., tendo alterado sua denominação social para Rock City 
S.A. em 13 de dezembro de 2013. A Companhia iniciou suas operações em 
10 de fevereiro de 2014 com a aquisição de 50% do capital social da Rock 
World S.A. (“Rock World”). As demonstrações financeiras da Companhia 
abrangem a Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como 
‘Grupo’). O Grupo tem por objeto: (i) a promoção, produção e realização de 
enventos cuja principal atração seja a música, abertos ao público em geral, 
que envolvam ou não atrações segundárias de natureza diversa, atividades 
sociais e comércio de gêneros alimentícios e outros produtos, além e serviços 
em geral, e que envolvam uma pluralidade de dias e atrações de música, 
músicos ou bandas de música, no Brasil ou no exterior (“Eventos”); (ii) criação 
e negociação de conteúdo cultural e artístico relacionado aos Eventos e/ou 
que utilize as marcas relacionadas aos Eventos; (iii) licenciamento e/ou ces-
são de uso de marcas relacionadas aos Eventos; (iv) administração de pro-
grama de fidelidade que utilize as marcas relacionadas aos Eventos; (v) cam-
panhas relacionadas aos eventos e às marcas relacionadas aos eventos; e 
(vi) produzir e realizar eventos esportivos, culturais, artísticos e exploração de 
feiras de jogos eletrônicos. Os resultados das operações durante o ano de 
2018 e 2017 estão relacionados principalmente aos festivais Rock in Rio 
2017, realizado no Rio de Janeiro (Brasil), em setembro de 2017 e Rock in Rio 
Lisboa (Portugal), em junho de 2018. Além disso, a Companhia já entrou em 
transações relacionadas com a promoção do festival Rock in Rio 2019, a ser 
realizado no Rio de Janeiro, em setembro e outubro de 2019. 2. Aquisição de 
controladas: Em fevereiro de 2014 o Grupo obteve o controle da Rock World 
S/A e suas subsidiárias, ao adquirir mais 30% das ações do capital votante 
dessa entidade. Como resultado a participação acionária do Grupo na Rock 
World S/A aumentou de 50% para 80%. O ágio reconhecido como resultado 
da aquisição foi determinado conforme segue:
Em milhares de Reais
Contraprestação transferida 54.000
Valor justo da participação societária detida anteriormente
  na adquirida 187.500
Ativos intangíveis identificados (28.174)
Impostos diferidos 9.579
Valor justo dos ativos líquidos identificáveis (7.213)
Ágio 215.692
A avaliação a valor justo da participação pré-existente de 50% na entidade 
adquirida resultou em um ganho de R$ 182.992 (R$ 187.500 menos R$ 4.508 
referente ao valor contábil do investimento avaliado pela equivalência patri-
monial na data de aquisição). Esse montante foi reconhecido como ‘Receita 
financeira’ na demonstração do resultado em 2014. O ágio é atribuído princi-
palmente à expectativa de rentabilidade futura. Em 31 de dezembro de 2016, 
a Companhia reconheceu uma provisão ao valor recuperável de ativos no 
valor de R$ 81.349. Conforme nota explicativa 8.b não houve necessidade de 
constituição adicional de provisão ao valor recuperável de ativos como resul-
tado do teste de redução ao valor recuperável em 31 de dezembro de 2017 e 
2018. 3. Base de preparação das informações contábeis individuais e 
consolidadas e principais políticas contábeis: a. Declaração de confor-
midade - As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram pre-
paradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e tam-
bém de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A 
emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autori-
zada pela Diretoria em 18 de abril de 2019. b. Base de mensuração - As
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com 
base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado como no caso dos derivativos que 
são mensurados pelo valor justo. c. Uso de estimativas e julgamentos - A
preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas exige 
que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contí-
nua. As estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que são re-
visadas e em quaisquer períodos futuros que possam ser afetados. Tendo em 
vista as incertezas inerentes ao processo de estimativa e à construção de 
julgamentos, os reais valores de liquidação das transações podem apresentar 
divergências significativas em relação aos valores registrados nas demonstra-
ções contábeis. As estimativas incluem contingências, provisão para recupe-
rabilidade do imposto diferido ativo, valor justo dos derivativos e vida útil dos 
ativos. d. Moeda funcional - As demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas são apresentadas em Real, moeda funcional da Companhia. A mo-
eda funcional das controladas localizadas na Europa é o Euro e das controla-
das localizadas nos Estados Unidos é o dólar americano, conforme descrito 
no item (2.1 ii). e. Sazonalidade - Devido ao calendário sazonal para a reali-
zação dos festivais, a Companhia apresenta saldos mais elevados de receita 

quando da realização destes festivais. Essa sazonalidade também resulta em 
saldos mais elevados em caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, 
despesas antecipadas, contas a pagar a fornecedores e receitas diferidas 
para a Companhia, em diferentes épocas do ano. A lista de festivais promovi-
dos em 2017 e 2016 estão apresentados na Nota 1. f. Mudanças nas princi-
pais políticas contábeis - O Grupo aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e 
CPC 48/IFRS 9 a partir de 1º de janeiro de 2018. Uma série de outras novas 
normas também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, mas não 
afetaram materialmente as demonstrações financeiras do Grupo. Devido aos 
métodos de transição escolhidos pelo Grupo na aplicação dessas normas, as 
informações comparativas dessas demonstrações financeiras não foram rea-
presentadas para refletir os requerimentos das novas normas. O efeito da 
aplicação inicial dessas normas é atribuído principalmente a postergação do 
reconhecimento de parte das receitas referentes aos contratos de patrocínio. 
CPC 47 / IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes - O CPC 47/IFRS 15 
estabelece um único modelo abrangente a ser utilizado pelas entidades na 
contabilização das receitas resultantes de contratos com clientes. Ela substitui 
as normas e interpretações relacionadas a receitas a seguir na sua data de 
vigência: - IAS 18 - Receita. - IAS 11 - Contratos de Construção. - IFRIC 13 - 
Programas de Fidelização de Clientes. - IFRIC 15 - Contratos para Constru-
ção de Imóveis. - IFRIC 18 - Transferências de Ativos de Clientes. - SIC 31 - 
Receita - Transações de Permuta Envolvendo Serviços de Publicidade. A 
nova norma introduz um modelo de cinco passos para o reconhecimento da 
receita, conforme descrito abaixo: 1º. Identificar os tipos de contratos firmados 
com seus clientes. 2º. Identificar as obrigações presentes em cada tipo de 
contrato. 3º. Determinar o preço de cada tipo de transação. 4º. Alocar às obri-
gações contidas nos contratos. 5º. Reconhecer a receita quando (ou a medida 
em que) a entidade satisfaz cada obrigação do contrato. O Grupoadotou o 
método de transição retrospectivo com efeito cumulativo, a data de transição 
para a adoção do CPC 47/IFRS 15 foi 1º de janeiro de 2018. A administração 
entende que todos os festivais anteriores a data da transição para a norma já 
estavam com suas obrigações de performance concluídas e não possuem 
impacto da adoção desta norma. (1) Receita de patrocínios: De acordo com 
o CPC 30/IAS 18, parte da receita de patrocínio era reconhecida no resultado 
antes da realização do festival, no limite dos gastos com marketing realizados 
pelo Grupo após a assinatura do contrato de patrocínio. De acordo com o 
CPC 47/IFRS 15, a receita é reconhecida a medida em que seja altamente 
provável que não ocorra uma reversão significativa no valor da receita acumu-
lada, contudo existe a previsão nos contratos de patrocínio de se houver o 
cancelamento do festival por interesse da Companhia, os valores recebidos 
devem ser integralmente devolvidos aos patrocinadores. Desta forma, o Gru-
po passou a reconhecer a totalidade das receitas de patrocínio somente na 
medida em que o festival seja realizado. O CPC 47/IFRS 15 não teve um im-
pacto significativo nas políticas contábeis do Grupo com relação a outras fon-
tes de receita. CPC 48 / IFRS 9 – Instrumentos Financeiros - O CPC 48/
IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financei-
ros, passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não 
financeiros. Esta norma substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração. (i) Classificação e mensuração dos ativos 
e passivos financeiros - Com relação à classificação e mensuração, o nú-
mero de categorias de ativos financeiros nos termos do CPC 48/IFRS 9 foi 
reduzido; todos os ativos financeiros reconhecidos, que estejam incluídos no 
escopo da IAS 39, serão mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo 
nos termos do CPC48/IFRS 9. Mais especificamente: - Um instrumento da 
dívida que: (a) seja mantido de acordo com um modelo de negócios, cujo ob-
jetivo seja coletar os fluxos de caixa contratuais; e (b) tenha fluxos de caixa 
contratuais que correspondam, exclusivamente, aos pagamentos do valor 
principal e de juros, sobre o valor principal em aberto, deve ser mensurado ao 
custo amortizado (líquido de qualquer baixa para redução ao valor recuperá-
vel), a menos que o ativo seja designado ao valor justo por meio do resultado. 
- Um instrumento da dívida: (a) que seja mantido de acordo com um modelo 
de negócios, cujo objetivo seja atingido, tanto mediante a coleta de fluxos de 
caixa contratuais quanto por meio da venda de ativos financeiros; e (b) cujos 
prazos contratuais do ativo financeiro gerem, em determinadas datas, fluxos 
de caixa que correspondam, exclusivamente, aos pagamentos do valor princi-
pal e de juros sobre o valor principal em aberto, deve ser mensurado ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, a menos que o ativo seja 
designado ao valor justo por meio do resultado. - Todos os outros instrumen-
tos da dívida devem ser mensurados ao valor justo por meio do resultado. - 
Todos os investimentos em títulos patrimoniais devem ser mensurados no 
balanço patrimonial ao valor justo, sendo os ganhos e prejuízos reconhecidos 
no resultado, exceto se um investimento em título patrimonial não for mantido 
para negociação, nem uma contrapartida contingente for reconhecida por um 
comprador em uma combinação de negócios; nesse caso, uma opção irrevo-
gável poderá ser adotada no reconhecimento inicial para mensurar o investi-
mento ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sendo a re-
ceita de dividendos reconhecida no resultado. - O CPC 48/IFRS 9 contém 
ainda exigências para a classificação e mensuração dos passivos financeiros 
e exigências de baixa. Uma importante alteração com relação ao CPC 38/IAS 
39 refere-se à apresentação das variações no valor justo de um passivo finan-
ceiro designado ao valor justo por meio do resultado atribuíveis a mudanças 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

Capital
Social

Reserva
de Capital

Reserva de 
Lucros a 
Realizar

Resultados
Abrangentes

Lucros
(Prejuízos)

Acumulados Total

Participação
de Acionistas 

não
Controladores

Total do 
Patrimônio

Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016 27.554 53.000 47.807 (609) - 127.752 (14.225) 113.527
Lucro líquido do exercício - - - - 32.238 32.238 7.236 39.474
Outros resultados abrangentes - - - (736) - (736) (285) (1.021)
Absorção de prejuízo com reserva de lucros 
a realizar - - 32.238 - (32.238) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 27.554 53.000 80.045 (1.345) - 159.254 (7.274) 151.980
Resgate das ações SFX do Brasil - (53.000) (39.103) - - (92.103) - (92.103)
Distribuição de dividendos para acionistas 
fundadores - - (31.473) - - (31.473) - (31.473)
Aumento de capital 29.930 121.244 - - - 151.174 - 151.174
Lucro líquido (Prejuizo) do exercício - - - - (17.026) (17.026) (4.660) (21.686)
Hedge de fluxo de caixa, líquido de imposto 
de renda - - - (870) - (870) (218) (1.088)
Ajustes acumulados de conversão - - - (544) - (544) (1.727) (2.271)
Absorção de prejuízo com reserva de lucros 
a realizar - - (9.469) - 9.469 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 57.484 121.244 - (2.759) (7.557) 168.412 (13.879) 154.533

no risco de crédito daquele passivo. De acordo com o CPC 48/IFRS 9, essas 
variações são apresentadas em “Outros resultados abrangentes”, a menos 
que a apresentação do efeito da mudança no risco de crédito do passivo em 
“Outros resultados abrangentes” crie ou aumente um descasamento contábil 
no resultado. As variações no valor justo atribuíveis ao risco de crédito do 
passivo financeiro não são posteriormente reclassificadas no resultado. De 
acordo com o CPC 38/IAS 39, o valor total da variação no valor justo do pas-
sivo financeiro designado como valor justo por meio do resultado deve ser 
apresentado no resultado. (ii) Metodologia de redução ao valor recuperá-
vel - O modelo de redução ao valor recuperável do CPC 48/IFRS 9 reflete as 
perdas de crédito esperadas, em vez das perdas de crédito incorridas, nos 
termos da IAS 39. De acordo com a abordagem de redução ao valor 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)

recuperável no CPC 48/IFRS 9, não é mais necessário que um evento de 
crédito tenha ocorrido antes do reconhecimento das perdas de crédito. Em 
vez disso, uma entidade sempre contabiliza as perdas de crédito esperadas e 
as variações nessas perdas de crédito esperadas. O valor das perdas de cré-
dito esperadas deve ser atualizado em cada data das demonstrações finan-
ceiras para refletir as mudanças no risco de crédito desde o reconhecimento 
inicial. Com base nas avaliações realizadas, o Grupo não apresentou impacto 
relevante em suas demonstrações financeiras em função da redução ao valo-
re recuperável dos ativos financeiros. (iii) Contabilização de hedge - As exi-
gências gerais de contabilização de hedge trazidas pelo CPC 48/IFRS 9 man-
têm os três tipos de mecanismo de contabilização de hedge do CPC 38/IAS 
39. Por outro lado, o novo normativo trouxe maior flexibilidade no que tange 
aos tipos de transações elegíveis à contabilização de hedge, mais especifica-
mente a ampliação dos tipos de instrumentos que se qualificam como instru-
mentos de hedge e os tipos de componentes de risco de itens não financeiros 
elegíveis à contabilização de hedge. Adicionalmente, a Companhia passou a 
aplicar o hedge accouting a partir deste exercício. 3.1 Principais práticas 
contábeis - As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas. a) Caixa e equivalentes de cai-
xa - Caixa e equivalentes incluem caixa, saldos em conta movimento e aplica-
ções financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias a contar da data do balanço 
e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. b) Conver-
são de saldos denominados em moeda estrangeira - A moeda funcional da 
Companhia é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das de-
monstrações financeiras. Os ativos e passivos monetários denominados em 
moeda estrangeira, são convertidos para a moeda funcional (o Real) usando-
-se a taxa de câmbio vigente na data dos respectivos balanços patrimoniais. 
Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos veri-
ficados entre a taxa de câmbio vigente na data da transação e os encerramen-
tos dos exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras 
no resultado. Em 31 de dezembro de 2018, US$ 1 era equivalente a R$ 
3,8748 (R$ 3,3080 em 31 de dezembro de 2017) e EUR 1 era equivalente a 
R$ 4,4390 (R$ 3,9693 em 31 de dezembro de 2017). O ganho ou perda cam-
bial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado na moeda 
funcional no começo do exercício, ajustado por juros efetivos e pagamentos 
durante o exercício, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de 
câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos e passivos não monetá-
rios que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são recon-
vertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor 
justo foi determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no 
custo histórico em moeda estrangeira são convertidos com base na taxa de 
câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultan-
tes da reconversão são geralmente reconhecidas no resultado. a. Controladas 
no exterior - Os ativos e passivos de operações no exterior são convertidos de 
sua respectiva moeda funcional, para Real (moeda funcional da Rock City 
S.A.) às taxas de câmbio apuradas na data de apresentação. As receitas e 
despesas de operações no exterior são convertidas para Real às taxas de 
câmbio médias de cada mês. As diferenças de moedas estrangeiras geradas 
na conversão para moeda de apresentação são reconhecidas em outros re-
sultados abrangentes, e apresentadas no patrimônio líquido. Entretanto, se a 
controlada não for uma controlada integral, então a parcela correspondente 
da diferença de conversão é atribuída aos acionistas não controladores. c)
Contas a receber - O saldo de contas a receber é composto, principalmente, 
pelos valores a receber referentes a contratos de patrocínio celebrados e in-
gressos vendidos. Os recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu valor 
justo e posteriormente mensurados pelo custo amortizado, deduzido das per-
das estimadas para redução ao valor recuperável do ativo. d) Despesas an-
tecipadas - Referem-se principalmente a valores desembolsados antecipada-
mente, sendo apropriados ao resultado à medida que os correspondentes 
eventos são realizados (por exemplo cachês artísticos, serviços de produção, 
comissão sobre venda de ingressos etc.). A Administração revisa o valor con-
tábil desses ativos com o objetivo de determinar e avaliar a deterioração em 
bases periódicas ou sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indicarem que o valor contábil não poderá ser recuperado. e) Imobilizado - 
Os bens que compõem o ativo imobilizado são registrados pelo custo histórico 
de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumula-
das calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos 
bens apresentadas na nota explicativa nº 9. Os gastos incorridos com repa-
ros, consertos, reformas ou reposição de partes dos bens, quando represen-
tam um aumento da eficiência, produtividade ou da vida útil do bem, são 
acrescidos ao imobilizado. Nesses casos, os valores contábeis dos itens 
substituídos são baixados. A Companhia revisa anualmente as vidas úteis e o 
valor residual dos bens que compõem o ativo imobilizado com o objetivo de 
identificar evidências que indiquem a necessidade de alteração das expecta-
tivas anteriores. Essas evidências podem incluir fatos econômicos, mudanças 
de negócios ou tecnológicas, ou a forma de utilização do bem, entre outros 
fatores. Quando são identificadas evidências e o valor contábil líquido excede 
o valor recuperável, é registrada a redução ao valor recuperável do ativo. 
f) Investimentos - Nas demonstrações financeiras individuais da controlado-
ra as informações financeiras de controladas, assim como as coligadas, são 
reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. g) Ativos intan-
gíveis e ágio - a. Reconhecimento e mensuração - Ágio - O ágio (goodwill) é 
mensurado ao custo, deduzido de perdas acumuladas por redução ao valor 
recuperável. O ágio é fundamentado na expectativa de rentabilidade futura 
reconhecida em combinação de negócios e não possui vida útil definida, es-
tando, portanto, sujeito a teste de impairment anualmente. h) Provisões - 
Provisões são reconhecidas quando as seguintes condições são atendidas: i) 
a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como 
resultado de um evento passado; ii) é provável que benefícios econômicos 
sejam necessários para liquidar a obrigação; iii) for possível estimar de forma 
confiável o valor da obrigação. O montante a ser provisionado é mensurado 
pelo desconto a valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados para li-
quidar a obrigação, a uma taxa antes dos impostos que reflita as avaliações 
atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da 
obrigação. As despesas financeiras incorridas pela passagem do tempo são 
reconhecidas no resultado. i) Ajuste ao valor recuperável de ativos não fi-
nanceiros - Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, 
que não sejam propriedade para investimento, estoques e ativos fiscais diferi-
dos, são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de 
perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperá-
vel do ativo é estimado. No caso do ágio, o valor recuperável é testado anual-
mente. Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados 
em Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível 
de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas 
que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ati-
vos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou 
grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da com-
binação. O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor 
em uso e o seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é base-
ado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usan-
do uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais 
de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou 
da UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o 
valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por 
redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reco-
nhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de 
qualquer ágio 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 forma pro 
rata. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é 
revertida. Quanto aos demais ativos, as perdas por redução ao valor recupe-
rável são revertidas somente na extensão em que o novo valor contábil do 
ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de deprecia-
ção ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. 
j) Impostos sobre o lucro - Imposto de renda e contribuição social - Para as 
empresas situadas no Brasil, o imposto de renda e a contribuição social são 
calculados com base no resultado do exercício, ajustado ao lucro real pelas 
adições e exclusões previstas na legislação fiscal vigente. Para apuração do 
imposto de renda é aplicada a alíquota de 15%, acrescida do adicional de 
10% sobre o lucro tributável que excede R$ 240 mil, enquanto para contribui-
ção social é aplicada a alíquota de 9% sobre o lucro tributável. Os saldos de 
imposto de renda e contribuição social diferidos são constituídos sobre os 
prejuízos fiscais acumulados, base negativa de contribuição social e diferen-
ças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos do balanço e as 
bases fiscais, e são apresentados líquidos de provisões para perdas. A Com-
panhia reavalia anualmente os montantes registrados de imposto de renda e 
contribuição social diferidos ativos, a fim de concluir se é esperado que os 
mesmos sejam realizáveis, tendo em vista a expectativa de geração de lucros 
tributáveis futuros aprovada pela Administração. Imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas (IRC) Para as empresas situadas na Europa, o impos-
to sobre o rendimento é apurado tendo em consideração as disposições do 
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). O pa-
gamento do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) é 
efectuado com base em declarações de autoliquidação, as quais ficam sujei-
tas a revisões, correções e eventuais ajustamentos pelas autoridades fiscais 
durante o período de quatro anos contado a partir do exercício a que respei-
tam, exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos 
benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugna-
ções, casos em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolonga-
dos ou suspensos. Por outro lado, as contribuições para a Segurança Social 
estão também sujeitas a revisões, correções e eventuais ajustamentos duran-
te dez anos até ao exercício de 2000 e de cinco anos para os exercícios após 
2001, inclusive. Os impostos diferidos referem-se a diferenças temporárias 
entre os montantes dos ativos e passivos, e os respectivos montantes para 
efeitos de tributação. Os ativos e passivos por impostos diferidos são calcula-
dos, e periodicamente avaliados, utilizando as taxas de tributação que se es-
pera estarem em vigor à data de reversão das diferenças temporárias, não se 
procedendo ao respectivo desconto. Os ativos por impostos diferidos são re-
gistrados unicamente quando existem expectativas razoáveis de lucros fiscais 
futuros suficientes para utilizá-los. Na data de cada balanço, é efetuada uma 
reaprociação das diferenças temporárias subjacentes aos ativos por impostos 
diferidos no sentido de reconhecer ou ajustar, em função da expectativa atual 
da sua recuperação futura. Assim, no cálculo dos ativos por impostos diferidos 
relativos a prejuízos fiscais reportáveis considera-se uma taxa de imposto so-
bre o rendimento que varia de 21% a 25%, e um prazo de recuperabilidade 
máximo permitido em cada localidade. Para as diferenças temporárias dedu-
tíveis ou tributárias, considera-se a mesma taxa de imposto de apresentada 
acima. Os impostos diferidos ativos e passivos deverão ser classificados na 
respectiva categoria de não correntes. Imposto sobre o rendimento nos Esta-
dos Unidos - Durante 2016 e 2017, os Estados Unidos impôs um sistema de 

taxas progressivas de impostos sobre o lucro, com tarifas que variam de 15% 
a 35% sobre o lucro tributável, líquido. A taxa incremental de 35% não é utili-
zada até que o lucro tributável líquido alcance 10 (dez) milhões de dólares. A 
taxa nos Estados Unidos passou a ser de 21% em 2018 e períodos subse-
quentes. Os prejuízos apurados pela Companhia em um exercício podem ser 
compensados com lucros apurados em exercícios subsequentes. Se o lucro 
apurado exceder as perdas acumuladas, o imposto será calculado sobre os 
ganhos líquidos, após a compensação das perdas dos exercícios anteriores. 
k) Reconhecimento de receitas - O Grupo adotou inicialmente o CPC 47 / 
IFRS 15 a partir de 1º de janeiro de 2018. O efeito da aplicação inicial do CPC 
47 / IFRS 15 está descrito na nota explicativa f. A receita é mensurada com 
base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. O Grupo re-
conhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao 
cliente. As principais receitas do Grupo podem ser resumidas, como segue : 
(i) Vendas de ingressos - As receitas provenientes de vendas de ingressos 
que têm origem na venda dos ingressos, principalmente via internet, e são 
reconhecidas no momento da prestação dos serviços, ou seja, quando os 
eventos são realizados. A entrega do ingresso para o cliente não é considera-
da uma obrigação de desempenho distinta para os eventos realizados pela 
Companhia porque o cliente não pode receber os benefícios do ingresso, a 
menos que a Companhia também cumpra sua obrigação de entregar o even-
to. A receita recebida da venda de ingressos antes da realização dos eventos 
é registrada como receita diferida no passivo até a data da realização do 
evento (inclusive no caso de pré-venda de ingressos no ano anterior ao da 
realização do evento). A prática realizada pela empresa no IAS 18 continuará 
a ser adotada no IFRS 15. (ii) Receitas com patrocínio - As receitas de pa-
trocínio são oriundas de contratos que proporcionam aos patrocinadores 
oportunidades estratégicas para expor suas marcas através da sua associa-
ção com o evento. Esses programas também podem incluir eventos ou pro-
gramas personalizados para as marcas específicas dos patrocinadores, que 
são tipicamente experimentados exclusivamente pelos clientes dos patrocina-
dores. Os acordos de patrocínio usualmente contém vários elementos, que 
fornecem vários benefícios distintos ao patrocinador durante o prazo do con-
trato. A contraprestação é recebida em pagamentos parcelados durante o 
ano, normalmente antes de fornecer o benefício ao patrocinador ou realizar o 
evento. Conforme o CPC 30/IAS 18, a receita recebida antes do evento era 
registrada como receita diferida no passivo, exceto a parcela de igual valor 
aos gastos com marketing incorridos pelo Grupo. Com a adoção do CPC 47/
IFRS 15, a totalidade das receitas de patrocínio recebidas antes da realização 
do evento passou a ser registrada como receita diferida. l) Custo dos servi-
ços prestados - O custo dos serviços prestados inclui os cachês dos artistas 
que se apresentam nos festivais e as despesas de viagem, despesas de 
marketing e publicidade específica dos festivais, as despesas relacionadas 
com a produção dos espetáculos e outros custos relacionados com a produ-
ção dos eventos. Estes custos são principalmente de natureza variável. m)
Custos de marketing - Os custos de marketing são reconhecidos para resul-
tado no ano em que ocorrem, bem como as receitas de patrocínio equivalen-
tes aos respectivos custos. n) Despesas gerais e administrativas - As des-
pesas gerais e administrativas incluem salários e remunerações aos 
funcionários, honorários legais, consultoria e outros honorários profissionais, 
aluguel, depreciação de ativos imobilizados e outras despesas administrati-
vas. o) Receitas e despesas financeiras - As receitas financeiras compreen-
dem, basicamente, os ganhos obtidos em aplicações financeiras, aumento no 
valor justo de ativos financeiros e ganhos de variações monetárias e/ou cam-
biais sobre passivos financeiros. As despesas financeiras compreendem, ba-
sicamente, os juros, variações monetárias e cambiais sobre passivos financei-
ros, redução no valor justo de ativos financeiros e perdas estimadas na 
recuperação de ativos financeiros. p) Demais ativos e passivos circulantes 
e não circulantes - Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável 
que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Compa-
nhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é 
reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registra-
das tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e 
passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquida-
ção é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário são de-
monstrados como não circulantes. q) Instrumentos financeiros - (i) Reco-
nhecimento e mensuração inicial - O contas a receber de clientes e os 
títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do 
instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de 
clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo finan-
ceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não 
mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à 
sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um compo-
nente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da 
operação. (ii) Classificação e mensuração subsequente - No reconheci-
mento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo 
amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJO-
RA; ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). Os ativos financeiros não 
são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser 
que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, 
e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no pri-
meiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de 
negócios. Avaliação do modelo de negócio -  Grupo realiza uma avaliação 
do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em 
carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as 
informações são fornecidas à Administração. As transferências de ativos fi-
nanceiros para terceiros em transações que não se qualificam para o desre-
conhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o 
reconhecimento contínuo dos ativos do Grupo. Os ativos financeiros mantidos 
para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no va-
lor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Avaliação 
sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamento de prin-
cipal e de juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o 
valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são defini-
dos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco 
de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado 
período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por 
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma mar-
gem de lucro. O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para 
avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal 
e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo 
contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa con-
tratuais de forma que ele não atenderia essa condição. O pagamento anteci-
pado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o 
valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos 
do principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir 
uma compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato. 
Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor 
ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de 
pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais 
os juros contratuais (que também pode incluir compensação adicional razoá-
vel pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são 
tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-paga-
mento for insignificante no reconhecimento inicial. Passivos financeiros – 
Classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos 
financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por 
meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um 
derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos fi-
nanceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado 
líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financei-
ros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado. (iii) Desreconhecimento - Ativos finan-
ceiros - O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contra-
tuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os 
direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o 
Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e bene-
fícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre 
o ativo financeiro. O Grupo realiza transações em que transfere ativos reco-
nhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente 
todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos 
financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros - O Grupo desre-
conhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo financeiro 
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado 
são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro 
baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhe-
cimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e 
a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo 
caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (iv) Compensa-
ção Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo te-
nha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente. (v) Instrumentos financeiros derivati-
vos e contabilidade de hedge - A Companhia mantém instrumentos financei-
ros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação de mo-
eda estrangeira registrados separadamente. Os derivativos da Companhia 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e quaisquer custos de transa-
ção atribuíveis são reconhecidos no resultado, quando incorridos. Após o re-
conhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo com as 
respectivas variações normalmente reconhecidas no resultado do exercício. 
O Grupo designa certos derivativos como instrumentos de hedge para prote-
ção da variabilidade dos fluxos de caixa associada a transações previstas al-
tamente prováveis, resultantes de mudanças nas taxas de câmbio e de juros. 
No início das relações de hedge designadas, o Grupo documenta o objetivo 
do gerenciamento de risco e a estratégia de aquisição do instrumento de he-
dge. O Grupo também documenta a relação econômica entre o instrumento 
de hedge e o item objeto de hedge, incluindo se há a expectativa de que mu-
danças nos fluxos de caixa do item objeto de hedge e do instrumento de hed-
ge compensem-se mutuamente. Hedge de fluxo de caixa - Quando um deri-
vativo é designado como um instrumento de hedge de fluxo de caixa, a porção 

efetiva das variações no valor justo do derivativo é reconhecida em outros 
resultados abrangentes. A porção efetiva das mudanças no valor justo do de-
rivativo reconhecido em ORA limita-se à mudança cumulativa no valor justo do 
item objeto de hedge, determinada com base no valor presente, desde o início 
do hedge. Qualquer porção não efetiva das variações no valor justo do deriva-
tivo é reconhecida imediatamente no resultado. Caso o hedge deixe de aten-
der aos critérios de contabilização de hedge, ou o instrumento de hedge expi-
re ou seja vendido, encerrado ou exercido, a contabilidade de hedge é 
descontinuada prospectivamente. Quando a contabilização dos hedges de 
fluxo de caixa for descontinuada, o valor que foi acumulado na reserva de 
hedge permanece no patrimônio líquido até que seja reclassificado para o 
resultado no mesmo período ou períodos à medida que os fluxos de caixa 
futuros esperados que são objeto de hedge afetarem o resultado. Caso os 
fluxos de caixa futuros que são objeto de hedge não sejam mais esperados, 
os valores que foram acumulados na reserva de hedge e o custo da reserva 
de hedge são imediatamente reclassificados para o resultado. (vi) Valor justo 
dos instrumentos financeiros - Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um 
passivo, o Grupo usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. 
Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia 
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da se-
guinte forma.: • Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - inputs, exceto os preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamen-
te (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - inputs, para o 
ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado 
(inputs não observáveis). r) Contratos de arrendamento - Os arrendamentos 
são classificados como arrendamentos financeiros sempre que os termos de 
locação transferem substancialmente todos os riscos e benefícios da proprie-
dade para o locatário. Todos os outros arrendamentos são classificados como 
arrendamentos operacionais. Pagamentos realizados dos contratos de loca-
ção operacionais são registrados no resultado, em uma base linear durante o 
período do arrendamento. s) Incentivos fiscais - Incentivos fiscais relaciona-
dos a cultura recebidos em caixa são reconhecidos na demonstração de re-
sultados quando a Companhia cumpre com as condições as quais estes in-
centivos estão vinculados e é praticamente certo que os incentivos serão 
recebidos. Os incentivos são reconhecidos na demonstração de resultados 
em base sistemática nos períodos nos quais a Companhia reconhece as des-
pesas relacionadas as quais os incentivos visam compensar e são reconheci-
dos como uma redução dos custos dos serviços prestados. t) Novas normas 
e interpretações ainda não efetivas - Uma série de novas normas serão 
efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2018. O Grupo não 
adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. 
Entre as normas que ainda não estão em vigor, espera-se que o CPC 06 (R2)/
IFRS 16 tenha um impacto material nas demonstrações financeiras do Grupo 
no período de aplicação inicial. a. CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos - O
Grupo deverá adotar o CPC 06(R2) / IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º 
de janeiro de 2019. A Companhia avaliou o potencial impacto que a aplicação 
inicial do CPC 06 (R2) / IFRS 16 terá sobre as demonstrações financeiras 
consolidadas, conforme descrito abaixo. Os impactos reais da adoção da nor-
ma a partir de 1º de janeiro de 2019 poderão mudar porque: - o Grupo não fi-
nalizou o teste e a avaliação dos controles sobre os novos sistemas de TI; e 
- as novas políticas contábeis estão sujeitas à mudança até que o Grupo apre-
sente suas primeiras demonstrações financeiras que incluam a data da apli-
cação inicial. A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arren-
damentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário 
reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o 
ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obriga-
ção de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis 
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do 
arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores 
continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A 
IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06/
IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e 
SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercan-
til. i. Arrendamentos em que o Grupo é um arrendatário - O Grupo reco-
nhecerá novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais dos 
escritórios administrativos. A natureza das despesas relacionadas àqueles 
arrendamentos mudará porque a Companhia reconhecerá um custo de depre-
ciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de 
arrendamento. A Companhia anteriormente reconhecia uma despesa linear 
de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e reconhecia 
ativos e passivos na medida em que havia uma diferença temporal entre os 
pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas. Não se 
espera nenhum impacto significativo sobre os arrendamentos financeiros do 
Grupo. Com base nas informações atualmente disponíveis, a Companhia con-
tinua avaliando os impactos e reconhecerá as obrigações em janeiro de 2019. 
ii. Transição - O Grupo pretende aplicar o CPC 06(R2) / IFRS 16 inicialmente 
em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva modificada. 
Portanto, o efeito cumulativo da adoção do CPC 06(R2) / IFRS 16 será reco-
nhecido como um ajuste no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º 
de janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas. A Com-
panhia planeja aplicar o expediente prático com relação à definição de contra-
to de arrendamento na transição. Isso significa que aplicará o CPC 06(R2) / 
IFRS 16 a todos os contratos celebrados antes de 1º de janeiro de 2019 que 
eram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 
e a ICPC 03/IFRIC 4 3.2. Demonstrações financeiras consolidadas - 
a. Controladas - As demonstrações financeiras de controladas são incluídas 
nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o contro-
le, se inicia até a data em que o controle, deixa de existir. As políticas contá-
beis de controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela Compa-
nhia. Nas demonstrações contábeis individuais da controladora as informações 
financeiras de controladas são reconhecidas através do método de equivalên-
cia patrimonial. b. Transações eliminadas na consolidação - Saldos e tran-
sações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas deriva-
das de transações intragrupo, são eliminados na preparação das 
demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de 
transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são elimi-
nados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na 
investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira como 
são eliminados os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que 
não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável.
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da 
Rock City S/A. e de sua controlada Rock World S/A e suas subsidiárias Better 
World S/A e Rock In Rio USA Inc. e suas subsidiárias, conforme a seguir:

Rock City 
S.A.
80%

Rock World S.A.

Rock in Rio
Madrid Better SL

Rock World
LLC

Rock in Rio
S.A. Inc.

80%

48% 48%

Rock Official
40%

Game XP
40%

Better World
80%

80%

Percentagem de participação
2018 2017

Controladas diretas
Rock World S/A. 80% 80%
Controladas indiretas
Better World S/A. 80% 80%
Rock in Rio Madrid S/A. 48% 48%
Better SL 80% 80%
Rock in Rio USA, Inc. 80% 80%
Rock World USA LLC 48% 48%
c. Participações em coligadas - As coligadas são aquelas entidades nas 
quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha influência significativa, 
mas não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e opera-
cionais. Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do méto-
do de equivalência patrimonial e são reconhecidos inicialmente pelo custo, o 
qual inclui os gastos com a transação. As demonstrações financeiras consoli-
dadas incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo do exercício 
e outros resultados abrangentes da investida, após a realização de ajustes 
para alinhar as políticas contábeis da investida com aquelas da Companhia, a 
partir da data em que a influência significativa começa a existir até a data em 
que a influência significativa deixa de existir. Quando a participação da Com-
panhia nos prejuízos de uma investida exceder sua participação acionária 
nessa entidade, o valor contábil do investimento avaliado pelo método da 
equivalência patrimonial, incluindo qualquer participação de longo prazo que 
faz parte do investimento, é reduzido a zero, e o reconhecimento de perdas 
adicionais é descontinuado, exceto nos casos em que a Companhia tenha 
obrigações construtivas ou tenha efetuado pagamentos em nome da investi-
da, quando, então, é constituída uma provisão para a perda de investimentos. 
Em abril de 2018, a subsidiária Rock World S.A. uniu-se à CCXP Eventos Ltda 
na criação de uma joint venture Game Experience Eventos Ltda (Game XP), 
empresa que tem como objetivo de produzir e realizar eventos esportivos, 
culturais, artísticos e exploração de feiras de jogos eletrônicos, cada associa-
da participando com 50% do capital social. Em 31 de dezembro de 2018 e 
2017 o Grupo possui as seguintes coligadas:

Percentagem de participação
2018 2017

Rock Official 50% 50%
Game Experience Eventos Ltda 50% -
4. Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o 
saldo de caixa e equivalentes de caixa está composto da seguinte forma:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Caixa 1 1 88 124
Depósitos bancários - - 5.145 7.400
Aplicações financeiras de liquidez
  imediata - - 13.316 1.332

1 1 18.549 8.856
As aplicações financeiras de liquidez imediata são compostas por investimen-
tos em fundos de investimento de renda fixa. Essas aplicações são remunera-
das, substancialmente, com base na variação percentual do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI) e possuem conversibilidade imediata em caixa.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)

5. Contas a receber: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o saldo de contas 
a receber apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ingressos a receber – operadoras
  de cartão de crédito - - 149 4.446
Patrocínios a receber - - 9.966 7.887
Contas a receber com as lojas
  na Cidade do Rock - - 2.044 -
Direito de transmissão TV - - 310 -
Outras contas a receber
  de clientes - - 944 347
Rock in Rio Club repasse
  da ticketeira - - 409 -
Provisão para créditos de 
  liquidação duvidosa - - (359) (46)
Total circulante - - 13.463 12.634
A Perda Esperada é fundamentada em análise do histórico de perdas monito-
rado pela administração e expectativa de perdas futuras, sendo constituída 
em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na reali-
zação das contas a receber. A movimentação da provisão para perdas espe-
radas, no exercício foi a seguinte:

Consolidado
Descrição 2018 2017
Saldo inicial (46) (46)
Contituição de provisão (313) -
Saldo final (359) (46)

Consolidado
2018 2017

A vencer 9.067 5.147
Vencidos até 30 dias 416 312
Vencidos de 31 a 60 dias 281 4.226
Vencidos de 61 a 90 dias 1.061 85
Vencidos há mais de 90 dias 2.997 2.910
Total 13.822 12.680

6. Impostos a recuperar e imposto de renda a recuperar
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
COFINS (a) - - 1.343 81
PIS (a) - - 303 24
Outros impostos a recuperar - - 263 1.091
Total impostos a recuperar
  - circulante - - 1.909 1.196
Imposto de renda s/aplicação
  financeira - - 87 -
Imposto de renda retido
  a recuperar 29 29 34 30
Saldo negativo de IRPJ - - 1.213 534
Saldo negativo de CSLL - - 1 140
Total imposto de renda a recuperar
  - circulante 29 29 1335 704
(a) O saldo refere-se aos valores de créditos de PIS e COFINS não cumulati-
vos apurados sobre os custos de serviços e insumos.
7. Despesas antecipadas: Referem-se substancialmente aos gastos com a 
organização, divulgação e produção, sendo apropriados ao resultado no mo-
mento que o evento Rock In Rio Lisboa (Lisboa) ocorrer em 2018. O saldo é 
composto como abaixo:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Serviços de produção - - 4.877 524
Cachês artísticos - - 548 7054
Aluguel de espaço, estruturas
  e montagens - - 828 -
Serviços profissionais
  especializados - - 1.089 1897
Despesas com pessoal - - 532 -
Instalação e manutenção - - 238 -
Comissões sobre vendas
  de Ingresso - - 2.767 971
Outros - - 750 318

- - 11.629 10.764
Circulante - - 11.421 10.592
Não circulante - - 208 172

8. Investimentos em controladas e coligadas
8.1. Composição dos investimentos

Percentual de Participação Patrimônio Líquido Saldos
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Controladora
  Rock World (a) 80% 80% (13.188) 8.017 151.967 168.931

Investimento (a) 162.517 162.517
Aumento do investimento - 6.414

Provisão para passivo a descoberto (16.964) -
Consolidado 50% 50% - - 35 35

Investimento (a) 35 35
Provisão para passivo a descoberto - -

O valor de R$ 162.517 refere-se ao ágio apurado na aquisição do investimen-
to na Rock World S.A. O saldo está sujeito a teste de impairment anualmente, 
conforme abaixo. O valor de R$ 35 refere-se ao ágio apurado na aquisição do 
investimento na Rock Official.
Teste de redução ao valor recuperável sobre o ágio e ativo intangível com vida 
útil indefinida - Para fins do teste de redução ao valor recuperável, o ágio foi 
alocado para a unidade geradora de caixa (UGC) Rock World S.A. como se-
gue:

Conroladora
2018 2017

Investimento Rock World S.A. 151.084 168.931
Valor da UGC 151.084 168.931
Valor em uso 270.039 238.305
Perda por redução ao valor recuperável - -
O valor recuperável da UGC foi baseado no valor em uso, determinado atra-
vés dos fluxos de caixa futuros descontados a serem gerados pelo uso contí-
nuo da UGC. Em 31 de dezembro de 2016, o valor contábil desta UGC era 
maior que o seu valor recuperável de R$ 137.384 e, portanto, um ajuste para 
redução ao valor recuperável de R$ 81.349 foi reconhecido. A perda por redu-
ção no valor recuperável foi inteiramente alocada ao ágio nos saldos consoli-
dados e a investimentos, nos saldos da controladora e foi registrada na rubri-
ca “perdas por redução ao valor recuperável”. Em 31 de dezembro de 2018 e 
2017, o valor em uso da UGC é superior ao valor contábil, e portanto, não 
houve reconhecimento de redução ao valor recuperável como resultado do 
teste efetuado pela Companhia.

As principais premissas utilizadas na estimativa do valor em uso estão apre-
sentadas como segue:
Em percentual 2018 2017
Taxa de desconto 16,0% 16,9%
Taxa de crescimento na perpetuidade 4,15% 4,0%
Taxa de crescimento do LAJIDA projetado (em 7 anos) 20,7% 20,7%
A taxa de desconto é uma taxa após os impostos baseada nos títulos públicos 
de 10 anos emitidos no mercado relevante e na mesma moeda que os fluxos 
de caixa projetados, ajustada por um prêmio de risco que reflete os riscos 
adicionais de investimentos em ações e o risco sistemático específicos da 
UGC. Seis anos de fluxos de caixa foram incluídos no modelo de fluxo de 
caixa descontado. Uma taxa de crescimento na perpetuidade foi determinada 
pelo menor entre o produto interno bruto (PIB) nominal dos países onde as 
UGCs operam e a taxa composta anual de longo prazo de crescimento do 
LAJIDA (Lucro Antes do Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) proje-
tada pela Administração. O LAJIDA projetado está baseado em expectativas 
de resultados futuros, levando em consideração a experiência passada, ajus-
tado para o crescimento previsto da receita. O crescimento da receita foi pro-
jetado levando-se em consideração os níveis de crescimento médio experi-
mentados ao longo dos últimos anos, o volume de vendas estimado e o 
aumento dos preços para os próximos cinco anos. Após o registro da perda 
por redução ao valor recuperável da UGC, atualmente o valor recuperável é 
igual ao valor contábil. Portanto, qualquer alteração adversa em uma premis-
sa acarretará em uma perda adicional.

8.2. Informações contábeis das controladas diretas e indiretas
2018 2017

Ativo Passivo

Lucro Líquido 
(Prejuízo) do 

Exercício
Patrimônio

Líquido Ativo Passivo

Lucro Líquido 
(Prejuízo) do 

Exercício
Patrimônio

Líquido
Controlada Direta
Rock World S.A. 86.829 111.258 (20.210) (24.429) 63.112 63.972 39.519 (860)
Controladas Indiretas
Better World S.A. 15.417 22.194 (7113) (6.777) 23.924 32.948 (3.522) (9.024)
Rock Official 59 1.585 (1.115) (1.526) 79 490 (129) (411)
Rock In Rio USA 7.006 16.017 (2.341) (9.012) 8.119 12.997 (2.201) (4.878)
Game Experience Eventos Ltda. 1.567 2.034 (467) (467) - - - -
8.3. Mutação dos investimentos no exercício

Saldo em 31 de 
dezembro de 2017

Provisão para 
impairment (*)

Equivalência
Patrimonial

Outros Resultados 
Abrangentes

Saldo em 31 de 
dezembro de 2018

Rock World S.A. 168.931 - (15.550) (1.414) 151.967
168.931 - (15.550) (1.414) 151.967

Investimento 162.517 168.931
Provisão passivo a descoberto - (16.964)
Aumento do Investimento 6.414 -

Saldo em 31 de 
dezembro de 2016

Provisão para 
impairment (*)

Equivalência
Patrimonial

Outros Resultados 
Abrangentes

Saldo em 31 de 
dezembro de 2017

Rock World S.A. 137.384 - 32.284 (737) 168.931
137.384 - 32.284 (737) 168.931

Investimento 162.517 162.517
Provisão passivo a descoberto (25.133) -
Aumento do Investimento - 6.414
9. Imobilizado: O imobilizado consolidado da Companhia está composto da seguinte forma em 31 de dezembro de 2018 e 2017:
a. Composição do imobilizado Consolidado

2018 2017
Taxa Depr. Custo Depreciação acumulada Valor líquido Custo Depreciação acumulada  Valor líquido

Móveis e utensílios 10-12% 1.530 (1.045) 485 1.585 (1.071) 514
Máquinas e equipamentos 10% 13.113 (4.406) 8.707 12.319 (2.896) 9.423
Equipamentos eletrônicos 12-25% 2.974 (2.493) 481 2.631 (1.948) 683
Benfeitoria imov. Terceiros 20% 8.895 (3.308) 5.587 9.490 (2.166) 7.324
Instalações 10% 62 (37) 25 62 (31) 31
Equipamento de transporte 25% 531 (531) - 489 (489) -
Imobilizações em andamento - 1.284 - 1.284 17 - 17
Conteiner 10% - - - 3.625 (1.016) 2.609
Cenografia 5% 1.364 (1.028) 336 1.164 (646) 518
Outros 10% 778 (630) 148 668 (424) 244

30.531 (13.478) 17.053 32.050 (10.687) 21.363
b. Ativos mantidos para a venda - Em 2018, a Companhia se comprometeu com um plano para vender parte do ativo imobilizado em sua subsidiária nos 
Estados Unidos. Assim, parte do imobilizado, mais especificamente os contêineres, foram transferidos para o grupo de ativos não circulantes destinados para 
venda. Os esforços para a venda desse grupo de ativos já começaram e a venda deve ocorrer até o final de 2019.
c. Movimentação do custo

Consolidado
2017 Baixas Adições Variação cambial (*) Transferências 2018

Móveis e utensílios (a) 1.585 (339) 157 127 1.530
Máquinas e equipamentos 12.319 - - 794 13.113
Equipamentos eletrônicos 2.631 - 5 338 2.974
Benfeitoria imóv. terceiros (b) 9.490 (717) 17 105 8.895
Instalações 62 - - - 62
Equipamento de transporte 489 - - 42 531
Imobilizações em andamento 17 - 1.267 - 1.284
Contêiner (c) 3.625 - - 621 (4.246) -
Cenografia 1.164 - - 200 1.364
Outros 668 - - 110 - 778

32.050 (1.056) 1.446 2.337 (4.246) 30.531
(a) Móveis e utensílios baixa USA. (b) Benfeitoria imóv. terceiros baixa USA. (c) Contêiner (ativo destinado para venda).

Consolidado

2016 Adições
Variação 

cambial (*) 2017
Móveis e utensílios 1.487 5 93 1.585
Máquinas e equipamentos 10.879 1.372 68 12.319
Equipamentos eletrônicos 2.410 50 171 2.631
Benfeitoria imóv. terceiros 2.056 7.426 8 9.490
Instalações 62 - - 62
Equipamento de transporte 440 - 49 489
Imobilizações em andamento 300 (283) - 17
Contêiner 3.571 - 54 3.625
Cenografia 1.147 - 17 1.164
Outros 648 - 20 668

23.000 8.570 480 32.050
(*) Refere-se ao efeito de conversão nas controladas Better World S/A e Rock 
in Rio EUA, Inc, com moeda funcional diferente da moeda de apresentação. A 
despesa de depreciação reconhecida na demonstração do resultado consoli-
dado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 4.187 (R$ 
3.368 em 31 de dezembro de 2017). A Companhia avaliou e não identificou 
fatores de indicadores de impairment para o ativo imobilizado e por esta razão 
não realizou o teste de impairment para o ativo imobilizado considerando o 
valor em uso ou valores realizáveis líquidos dos itens do imobilizado. A Admi-

nistração da Companhia entende que a recuperação dos recursos aplicados 
na aquisição do imobilizado é plenamente viável por meio dos fluxos futuros 
líquidos de caixa.
10. Intangível: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o saldo do intangível 
consolidado apresenta a seguinte composição:

Consolidado
2018 2017

Ágio 134.343 134.343
Marca - “Rock in Rio” 28.174 28.174
Outros ativos intangíveis 164 197
Total 162.681 162.714
O teste de recuperabilidade do ágio está apresentado na nota explicativa 8.1
11. Fornecedores: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o saldo de contas a 
pagar apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

A vencer 5 2 5.017 8.357
Vencidos até 30 dias - - 281 1.158
Vencidos de 31 a 60 dias - - 1.129 138
Vencidos de 61 a 90 dias - - 786 786
Vencidos há mais de 90 dias - - 1.049 3.289
Total 5 2 8.262 13.728

12. Empréstimos e financiamentos

Instituição Valor Taxa juros Vencimento
Consolidado

 31 de dezembro de 2018
Consolidado

 31 de dezembro de 2017
BTG Pactual US$ 5.139 0,39% + CDI 15/09/2018 - 5.162
Itaú/Unibanco US$ 3.082 7,0% 27/04/2018 - 10.325

- 15.487
Circulante - 15.487
Não circulante - -

Todas as obrigações por empréstimos e financiamentos da Companhia e suas 
controladas são convertidas para a moeda de apresentação (Real) quando 
captadas em outras moedas. Adicionalmente, todos os empréstimos e finan-
ciamentos com terceiros foram liquidados durante o exercício de 2018.

13. Tributos e encargos sociais a recolher e imposto de renda e contri-
buição social a pagar

Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017

COFINS e PIS – parcelado - - 3.514 3.513

COFINS - - - 387

PIS - - - 77

Imposto sobre serviço - - 1.126 3

Imposto de renda retido

  na fonte - - 14 145

Contribuições previdenciárias - - 61 62

Imposto Valor Acrescentado (IVA) - - 325

Outros - - 25 82

- - 5.065 4.269

Imposto de renda e contribuição

  social - - 630 -

- - -

COFINS e PIS – parcelado - - 10.248 13.761

Não circulante - - 10.248 13.761

14. Receitas diferidas
Controladora Consolidado

31 de 
dezembro

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017

31 de 
dezembro

de 2018

31 de 
dezembro

de 2017
Patrocínios - - 25.013 1.776
Venda de ingressos - - 25.034 6.627
Outras receitas (a) - - 1.655 1.059

- - 51.702 9.462
Circulante - - 51.702 7.203

Não circulante - - - 2.259

(a) Estas receitas referem-se basicamente a cessão de marca, licenciamento 
e vendas do Rock in Rio Club.

15. Imposto de renda e contribuição social
Reconciliação do imposto de renda e contribuição social

Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017

Lucro líquido (prejuízo) antes do

  imposto de renda e da contribuição

  social (17.026) 32.238 (28.790) 62.304

Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%

Imposto de renda e contribuição

  social à alíquota nominal 5.789 (10.961) 9.789 (21.183)

Efeito de alíquota de entidade no

  exterior - (1.284) (494)

Ajustes para obtenção da alíquota

  efetiva:

Equivalência patrimonial (5.287) 10.976 - -

Ajuste prejuízo fiscal controladas

  no exterior não reconhecido - - (672) (917)

Redução ao valor recuperável - - - -

Despesas não dedutíveis - - (1.061) (1.134)

Outros (502) (15) 332 898

Imposto de renda e contribuição

  social correntes apurados

  no exercício - - 7.104 (22.830)

Resultado com imposto de renda

  e contribuição social diferidos

  no exercício - - 7.781 (8.134)

Resultado com imposto de renda

  e contribuição social correntes

  no exercício - - (677) (14.696)

Alíquota efetiva do imposto de renda

  e da contribuição social - - 25% 37%

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 os saldos de imposto de renda e contri-
buição social diferidos são compostos como segue:

Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017

Imposto de renda e da contribuição

  social sobre prejuízo fiscal e base

  negativa Rock World S.A. - - 7.423 1.549

Better World S.A - - 7.027 3.323

Rock In Rio Madrid - - 18 8

Rock In Rio USA. - - 654 908

Diferenças temporárias

  - Instrumentos financeiros

  derivativos - - 561 -

Diferenças temporárias - Variação

  cambial - - (338) 1.118

Impostos diferidos ativo bruto - - 15.345 6.906

Impostos diferidos não

  reconhecidos (a) - - (672) (916)

Impostos diferidos - - 14.673 5.990

Impostos diferidos passivos Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017

Diferenças temporárias

  - Intangível (b) 9.579 9.579 9.579 9.579

Impostos diferidos passivos 9.579 9.579 9.579 9.579

(a) Imposto diferido não reconhecido refere-se aos prejuízos fiscais das con-

troladas Rock in Rio Madrid e Rock in Rio USA em função da ausência de 

expectativa de resultados tributáveis futuros.

(b) A Companhia reconheceu o imposto de renda e contribuição social diferido 

passivo em uma combinação de negócios dado que parte do valor pago foi 

alocado a um intangível com vida útil indefinida, Marca. Esse imposto diferido 

foi reconhecido considerando a diferença de base contábil e fiscal já que para 

fins fiscais não existe uma alocação do ágio ao ativo intangível, Marca. Esse 

IR diferido passivo será consumido somente no caso do reconhecimento de 

algum impairment da Marca já que esse ativo intangível possui vida útil inde-

finida e consequentemente não é amortizável.

(c) Expectativa de realização dos impostos diferidos ativos

Em Controladora Consolidado

2019 7.646 7.646

2020 - 1.147

2022 - 1.806

2024 - 1.806

2026 - 1.806

2028 - 462

7.646 14.673
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)

16. Partes relacionadas: Os saldos com partes relacionadas estão apresentados conforme abaixo:
Controladora

2018 2017
Empréstimos a 

pagar partes 
relacionadas

Outros contas a 
receber

Outras Contas a 
pagar

Empréstimos a 
pagar partes 
relacionadas

Outros contas 
a receber

Outras Contas 
a pagar

Rock World S.A. - 113 1.080 - 113 126
Outros 113 - - 113 - -

113 113 1.080 113 113 126
Consolidado

2018 2017

Outras contas a 
receber

Empréstimos a 
pagar Partes 
relacionadas

Fornecedores
partes

relacionadas
Outras contas 

a receber

Empréstimos a 
pagar Partes 
relacionadas

Fornecedores
partes

relacionadas
Live Nation 62 - - 55 - -
Better SGPS 72 - - - - -
Rock World LLC - - - 64 - -
SFX Entretenimento - - - 52 - -
Rock Official 15 - - 15 - -
Rock City (administradores) - 113 - - 113 -
Game Experience Eventos Ltda. 333 - - - - -
Like Fest Eventos Ltda. 7 - -
Outros - - 33 - - 30

489 113 33 186 113 30

Remuneração do pessoal-chave da Administração
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Remuneração pessoal-chave
  da Administração - - 700 467

- - 700 467
Adiantamento para futuro aumento de capital
Favorecido Controladora Controladora

Valor 
R$

31 de dezembro 
de 2018

31 de dezembro 
de 2017

Rock World S. A. 27.847 27.847 -
- 27.847 -

Favorecido Consolidado Consolidado
Valor 

R$
31 de dezembro 

de 2018
31 de dezembro 

de 2017
- 480 -

Rock Official 480 480 -
17. Incentivos fiscais: A Companhia atua na captação de recursos para apli-
cação nos projetos culturais por ela explorados, aprovados pela Secretaria 
Estadual de Cultura do Rio de Janeiro (Decreto nº 44.013 de 2 de janeiro de 
2013 e Decreto nº 44.133 de 22 de março de 2013) e Secretaria Municipal de 
Cultura do Rio de Janeiro (Lei n° 5.553, de 14 de janeiro de 2013) não sendo 
a beneficiária dos valores recebidos. Os valores recebidos pela Companhia 
são depositados e mantidos em conta corrente ou aplicação financeira única 
para cada projeto em uma instituição financeira determinada por cada órgão 
público incentivador e apresentados na rubrica “Caixa restrito”. A contraparti-
da dos valores recebidos também está registrada em conta específica para 
cada projeto no passivo circulante e está representada pela obrigação da 
Companhia aplicar os referidos recursos na realização do projeto aprovado. 
Os gastos incorridos em cada projeto são debitados dessa conta, cujo saldo 
tende a zerar no fim do projeto. Os valores eventualmente não realizados são 
devolvidos aos referentes órgãos incentivadores quando da prestação de 
contas do projeto. A diferença apresentada entre o saldo da conta específica 
no passivo circulante e o do caixa restrito refere-se aos custos do projeto, 
pagos com caixa da controladora para serem futuramente reembolsados com 
recursos incentivados. O registro dessas operações incentivadas é de caráter 
temporário, sem impacto no resultado. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o 
saldo de incentivos fiscais apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Incentivos fiscais - - 210 210
- - 210 210

18. Patrimônio líquido: a. Capital social - É representado por 7.727.434 
(Sete milhões, setecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro) 
ações ordinárias, em sua totalidade nominativas e sem valor nominal. Reser-
va de lucros a realizar - É composto como segue:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Saldo inicial 80.045 47.807 80.045 47.807
Resgate das ações SFX do Brasil (39.103) - (39.103) -
Distribuição de dividendos para
   acionistas fundadores (31.473) - (31.473) -
Absorção de prejuízo com reserva
  de lucros a realizar (9.469) - (9.469) -
Resultado do exercício - 32.238 - 32.238
Saldo final - 80.045 - 80.045
b. Outros resultados abrangentes - Incluem as diferenças de conversão 
para real das demonstrações financeiras das controladas com moeda funcio-
nal (Euro ou dólar americano) diferente da controladora, além dos efeitos de 
mudança no valor justo de instrumentos derivativos designados como instru-
mentos de hedge. c. Dividendos - O estatuto social determina a distribuição 
de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, 
ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Dividendos 768 - 4.533 3.765
Total 768 - 4.533 3.765
19. Receita operacional líquida: São receitas reconhecidas com fato gera-
dor no ano calendário de 2018.

Consolidado
2018 2017

Patrocínio 31.554 72.458
Venda de ingressos 33.013 245.306
Outras receitas 12.023 15.690
(-) Impostos sobre vendas (643) (42.348)

75.947 291.106
(a) O valor de outras receitas corresponde as receitas de direitos autorais, 
consultoria, cessão de uso de marcas e extra de produção.
20. Custos dos serviços prestados

Consolidado
2018 2017

Marketing e publicidade (5.728) (13.518)
Caches de artistas (30.642) (92.776)
Serviços profissionais (5.693) (7.583)
Infraestrutura (1.324) (9.580)
Aluguel Cidade do Rock (27) (5.750)
Aluguel de equipamentos e estruturas (3.889) (9.578)
Comérciais (344) (10.862)
Associações e classes (1.136) (9.611)
Cenografia (4.166) (4.494)
Pessoal próprio (99) (5.551)
Hospedagem e passagens aéreas (1.472) (5.905)
Alimentação e bebidas (864) (4.147)
Serviços profissionais especializados (11.544) (11.638)
Materiais (2.565) (1.118)
Ações de comunicação (730) (530)
Manutenção (1) (1.463)
Aluguel de veículos e estacionamento (125) (2.309)
Segurança do evento (1.640) (4.544)
Serviços legais (12) (313)
Fretes terrestres e marítimos (401) (587)
Projetos sociais (1.297) (1.210)
Custos com depreciação de equipamentos (717) (633)
Outros custos (3.349) (2.346)

(77.765) (206.046)
21. Despesas administrativas e gerais e outras despesas outras receitas
Despesas administrativas e gerais:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Despesas com pessoal - - (7.636) (5.074)
Despesas administrativas - (41) (3.202) (2.758)
Serviços de terceiros (955) - (13.283) (2.893)
Depreciação - - (3.470) (2.387)
Impostos e taxas - - (1.174) (115)

(955) (41) (28.765) (13.227)
22. Resultado financeiro

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Rendimentos financeiros 1 - 130 2.252
Resultados de derivativos - - 1.372 6.180
Variação cambial - - 11.679 5.674
Outras receitas financeiras - 75 25 1.516
Receitas financeiras 1 75 13.206 15.622
IOF - - (120) (737)
Juros sobre empréstimos - (80) (909) (2.492)
Despesas bancárias (522) - (534) (80)
Juros e multa s/ parcelamento 
  de impostos - - (137) (3.117)
Resultados de derivativos - - (873) (13.640)
Outras despesas financeiras - - (63) (379)
Variação cambial - - (8.046) (3.496)
Despesas financeiras (522) (80) (10.682) (23.941)
Total (521) (5) 2.524 (8.319)
23. Instrumentos financeiros: 23.1 Instrumentos derivativos - A Compa-
nhia, suas coligadas e controladas, têm por política contratar operações com 
instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de mitigar os riscos ine-
rentes às suas operações, principalmente aqueles referentes aos gastos com 
produção dos eventos realizados. A Companhia, suas coligadas e controladas 
não adquirem instrumentos financeiros derivativos de caráter especulativo. 
a. NDF - Non-Deliverable Forward - A Companhia utiliza instrumentos finan-
ceiros derivativos, As operações de NDF - Non-Deliverable Forward, são con-

tratadas com o objetivo de mitigar os riscos de variação do dólar norte-ameri-
cano perante o ao real brasileiro em relação aos custos de produção do 
evento Rock in Rio. Estes instrumentos financeiros derivativos são reconheci-
dos inicialmente pelo valor justo na data em que um contrato de derivativo é 
celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao valor justo. Derivati-
vos são registrados como ativos financeiros quando o valor justo é positivo e 
como passivos financeiros quando o valor justo é negativo. Para fins de con-
tabilidade de hedge, os referidos instrumentos de proteção foram classifica-
dos como Hedge de fluxo de caixa, uma vez que visa proteger Companhia 
contra mudanças nas taxas de câmbio em 100% das operações que envol-
vem cachês de artistas internacionais. A parcela efetiva do ganho ou perda do 
instrumento de hedge é reconhecida em outros resultados abrangentes, en-
quanto qualquer parcela inefetiva é reconhecida imediatamente na demons-
tração do resultado. A reserva de hedge de fluxo de caixa é ajustada ao menor 
valor entre o ganho ou a perda acumulada no instrumento de hedge e a mu-
dança acumulada no valor justo do item objeto de hedge. A Companhia utiliza 
contratos futuros de moedas como hedge de sua exposição ao risco de moe-
da estrangeira em transações previstas e compromissos firmes. A parcela 
ineficaz referente a contratos em moeda estrangeira é reconhecida como ou-
tras despesas, e a parte ineficaz relativa a contratos de commodities é reco-
nhecida em outras despesas operacionais. As mudanças nas politicas contá-
beis resultantes da adoção do CPC 48/IFRS 9 foram aplicadas 
prospectivamente. As operações de NDF - Non-Deliverable Forward, contra-
tadas com o objetivo de mitigar os riscos de variação do dólar norte-america-
no perante o ao real brasileiro em relação aos custos de produção do evento 
Rock in Rio. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apurou perda líquida 
no montante de R$ 1.648 (R$ R$ 6.244 em 31 de dezembro de 2017). 
b. Swap - A contraparte desses swaps tradicionais é a instituição financeiras 
provedora dos empréstimos em moeda estrangeira (dólares americanos). Es-
sas operações de swap visam anular o risco cambial, transformando o custo 
da dívida para moeda e taxa de juros locais. Esses contratos possuem venci-
mento. Esses contratos já foram liquidados, em 31 de dezembro de 2018 va-
lor de referência de R$ 0,00 (em 31 de dezembro de 2017 de R$ 10.000). 
Essas operações estão casadas em termo de valor, prazos e taxas de juros.

2017

Contra-
  parte

Data de 
início dos 
contratos

Data de 
vencimento

dos
contratos

Valor de 
Referência

(em US$)

Valor de 
Referência

(em R$)

Ganho / 
(Perda)
em R$

Itaú 27/10/2017 27/04/2018 3.082 10.000 47
47

23.2. Gerenciamento de riscos financeiros - A Companhia está exposta a 
riscos advindos de instrumentos financeiros associados a suas operações. 
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Administração avaliou que a Com-
panhia está exposta aos seguintes riscos: • Risco de Crédito; • Risco Cambial; 
• Risco de Liquidez; e • Risco de Mercado. A estratégia de gerenciamento de 
riscos da Companhia é definida pela alta administração em conjunto com o 
Conselho de Administração. A diretoria é responsável por supervisionar a ges-
tão desses riscos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmen-
te para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da 
Companhia. A seguir estão demonstrados os instrumentos financeiros e os 
principais riscos financeiros aos quais a Companhia está exposta, as estraté-
gias de gerenciamento de riscos aplicadas e os respectivos efeitos nas de-
monstrações financeiras:

Controladora Consolidado
2018 2018

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros não
  mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 1 1 18.549 18.549
Contas a receber - - 13.463 13.463
Outras contas a receber - - 1.451 1.691
Outros ativos financeiros - - 51 51
Outras contas a receber com
  partes relacionadas 113 113 489 489
Passivos financeiros não
  mensurados ao valor justo
Fornecedores 5 5 8.262 8.262
Fornecedores - partes relacionadas - - 33 33
Empréstimos e financiamentos - - - -
Adiantamentos de clientes - - 3.001 3.001
Outras contas a pagar - - 1.537 1.537
- -
Passivos financeiros 
mensurados
  ao valor justo
Instrumentos financeiros 
derivativos - - 1.649 1.649
Ativos financeiros mensurados
  ao valor justo
Instrumentos financeiros 
derivativos - - - -

Controladora Consolidado
2017 2017

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros não
  mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 1 1 8.856 8.856
Contas a receber - - 12.634 12.634
Outras contas a receber - - 664 664
Outros ativos financeiros - - 37 37
Outras contas a receber com 
partes relacionadas - - 186 186
Passivos financeiros não
  mensurados ao valor justo
Fornecedores 2 2 13.727 13.727
Fornecedores - partes relacionadas - - 30 30
Empréstimos e financiamentos - - 15.486 15.486
Adiantamentos de clientes - - 261 261
Outras contas a pagar - - 1.527 1.527
Passivos financeiros 
  mensurados ao valor justo
Instrumentos financeiros 
derivativos - - 171 171
Ativos financeiros mensurados
  ao valor justo
Instrumentos financeiros 
derivativos - - 69 69
A tabela a acima apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos 
financeiros e passivos financeiros da Companhia e suas controladas e coliga-
das e inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros 
não mensurados ao valor justo. Os instrumentos financeiros derivativos são 
mensurados ao valor justo com base em inputs de nível 2 da hierarquia de 
valor justo, considerando instrumentos similares disponíveis no mercado. Não 
ocorreram transferências entre o Nível 1, Nível 2 e Nível 3 durante o ano. 
Considerando-se o vencimento de curto prazo dos empréstimos, o valor con-
tábil é uma aproximação razoável do valor justo. As tabelas abaixo mostram 
os principais riscos financeiros a Companhia está exposta, as estratégias de 
gestão de risco utilizados e seus efeitos sobre as demonstrações financeiras 
consolidadas. A Companhia também tem um risco relacionado com a concen-
tração geográfica de suas operações no Brasil, nos Estados Unidos e na Eu-
ropa (Portugal e Espanha), estando sujeito a partir de efeitos negativos das 
forças econômicas e políticas dentro desses mercados / áreas geográficas. a.
Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em 
perdas decorrentes da falha de um cliente, ou de uma contraparte em um 
instrumento financeiro, cumprir com suas obrigações contratuais. Os instru-
mentos financeiros que expõem a Companhia ao risco de crédito referem-se 
aos saldos de caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, instrumentos 
financeiros derivativos, empréstimos com partes relacionadas e outros ativos 
financeiros. Com o intuito de minimizar esse risco, a Companhia efetua tran-
sações apenas em instituições financeiras com reconhecida liquidez, median-
te definição da Administração. O risco de crédito vinculado aos saldos de 
contas a receber é gerenciado através da seleção criteriosa dos clientes, em 
sua maioria empresas de renome nacionalmente e internacionalmente. A Ad-
ministração acompanha constantemente os saldos de clientes e avalia, a 
cada data de divulgação, a necessidade de registro de perdas estimadas. 
Historicamente, o índice de inadimplência verificado é praticamente nulo. O 
valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima da Com-
panhia ao risco de crédito.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, essa exposição máxima, apresentava os 
seguintes montantes:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Caixa e equivalentes de caixa 1 1 18.549 8.856
Caixa restrito - - - -
Contas a receber - - 13.463 12.634
Outras contas a receber - - 1.451 664
Outras contas a receber com
  partes relacionadas 113 113 489 198
Outros ativos financeiros - - 51 -

114 114 34.003 22.352
b. Risco cambial - O risco cambial decorre da possibilidade de ocorrência de 
variações nas taxas de câmbio, que afetem os saldos de ativos e passivos em 
moeda estrangeira e, consequentemente, as receitas e despesas da Compa-
nhia. A Companhia está exposta a oscilações na taxa de câmbio, provenien-
tes da aquisição de equipamentos e serviços no exterior, dos saldos com par-
tes relacionadas com sede no exterior, dos investimentos em subsidiárias no 
exterior e dos saldos de empréstimos e financiamentos contratados. Para os 
custos de produção do evento Rock in Rio, a Companhia contrata operações 
de NDF com o objetivo de mitigar o risco cambial, conforme divulgado na nota 
explicativa 23.1 - Instrumentos derivativos. Para o risco cambial derivado dos 
empréstimos contratados em moeda estrangeira a Companhia se utiliza de 
swaps tradicionais com o propósito de anular perdar cambiais decorrentes da 
desvalorização acentuada da moeda real (R$) perante estas captações de 
recursos em moedas estrangeiras.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia e suas controladas pos-
suem os seguintes saldos em moeda estrangeira registrados no balanço pa-
trimonial:

Controladora Consolidado
Valor contábil Valor contábil

2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa - - 1.022 2.935
Contas a receber - - 2.962 5.378
Outras contas a receber - - 1.186 650
Outras contas a receber-partes 
  relacionadas - - - 524
Outros ativos financeiros - - 134 106
Fornecedores - - (3.410) (9.608)
Empréstimos e financiamentos - - - (15.487)
Instrumento financeiro derivativo - - (1.649) (171)
Outras contas a pagar - - (1.002) (1.087)
Fornecedores - partes 
  relacionadas - - (33) (30)

- - (790) (16.790)
c. Risco de liquidez - A área financeira dispõe de mecanismos para previsão 
e controle tempestivo das projeções de fluxo de caixa, com o intuito de asse-
gurar que a Companhia tenha plena capacidade de honrar suas obrigações. 
Para tanto são monitorados constantemente os níveis de endividamento da 
Companhia e sua controlada.
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da 
demonstração financeira. Esses valores são brutos e não-descontados, e in-
cluem pagamentos de juros contratuais e excluem o impacto dos acordos de 
compensação.
31 de dezembro de 2018 Consolidado

Fluxos de caixa contratuais

Em milhares de Reais
Valor 

contábil

6
meses

ou
menos

6-12
meses

1-2
anos

2-5
anos

Mais
que 5 
anos

Passivos financeiros
  não derivativos
Fornecedores 8.503 8.503 - - - -
Fornecedores - partes
  relacionadas 33 33 - - - -
Empréstimos a pagar
  partes relacionadas 113 113 - - - -
Outras contas a pagar 1.536 1.536 - - - -

9.928 9.928 - - - -
Passivos financeiros
  derivativos
NDFs 1.649 - 1.649 - - -

1.649 - 1.649 - - -
31 de dezembro de 2017 Consolidado

Fluxos de caixa contratuais

Em milhares de Reais
Valor 

contábil

6
meses

ou
menos

6-12
meses

1-2
anos

2-5
anos

Mais
que 5 
anos

Passivos financeiros 
não derivativos
Fornecedores 13.726 8.354 5.372 - - -
Fornecedores - partes
  relacionadas 30 30 - - - -
Empréstimos a pagar
  partes relacionadas 112 112 - - - -
Empréstimos e
  financiamentos 16.462 16.462 - - - -
Outras contas a pagar 1.526 1.526 - - - -

31.856 26.484 5.372 - - -
Ativos financeiros
  derivativos
Swaps 47 47 - - - -

47 47 - - - -
d. Risco de taxa de juros - A Companhia não possui ativos relevantes sujei-
tos a variações de taxas de juros. O risco de taxa de juros advém, de opera-
ções de empréstimos e financiamentos contratadas pela Companhia e suas 
controladas também não traz risco de taxas de juros uma vez que as taxas 
para as operações mais relevantes, são prefixados, vide nota explicativa 
nº 11. 24. Provisão para contingências: Durante o curso normal dos negó-
cios, a Companhia está ocasionalmente envolvida com reclamações e litígios. 
As provisões são constituídas quando a probabilidade de perda é considerada 
provável e o montante desta perda pode ser razoavelmente estimado. Em 31 
de dezembro de 2018 e 2017, não foram constituídas provisões por não exis-
tirem processos relevantes com expectativa de perda provável. Não são esta-
belecidas provisões para as contingências cuja probabilidade de perda é pos-
sível. A Companhia possui em 31 de dezembro de 2018 discussões judiciais 
de perda possível cuja o risco financeiro é de aproximadamente R$ 3.383 
(R$ 4,418em 31 de dezembro de 2017). A determinação da probabilidade e a 
estimativa do valor real de tais perdas são inerentemente imprevisíveis e, por-
tanto, é possível que o resultado final de tais reclamações e litígios possam 
ser diferentes dos valores das causas. Em 14 de dezembro de 2017 a Com-
panhia foi autuada pela Fazenda do Município do Rio de Janeiro visando, em 
síntese, a cobrança de ISS sobre a importação de serviços, destes os quais 
se destaca o cachê dos músicos contratados no exterior relativo ao período de 
2012 a 2016. O valor do principal do auto de infração é de R$ 6.688, e confor-
me a avaliação de seus assessores jurídicos, a parcela com probabilidade de 
perda possível é um valor estimado de 10% do valor do total do auto conside-
rando multa e juros, somando o valor de R$ 1.516. O saldo remanescente foi 
considerado como remoto de perda pelo assessor jurídico. Adicionalmente em 
31 de dezembro de 2018 a Companhia era parte envolvida em processos 
trabalhistas e cíveis em andamento e que está discutindo essas questões 
tanto na esfera administrativa como na judicial. As causas trabalhistas somam 
R$690, havendo um único processo significativo, no montante de R$278 em 
que a Companhia responde solidariamente por ter sido declarado vinculo em-
pregatício com um funcionário contratado, assim como direitos do trabalhador 
não pagos. As provisões para eventuais perdas decorrentes desses proces-
sos são estimadas e atualizadas amparada por seus consultores legais. Um 
procedimento arbitral foi instaurado em 2018 pela IMM Live Ltda. contra a 
Companhia e seus acionistas relacionado à operação realizada entre a Live 
Nation e os acionistas fundadores em maio de 2018 para discussão de even-
tuais direitos de preferência e venda conjunta. Em dezembro de 2018 aguar-
da-se a manifestação das partes. Cumpre frisar que em 29 de agosto de 2017 
a Companhia entrou com o mandado de segurança contra Receita Federal do 
Brasil visando a exclusão do ISS (Imposto s/ serviços) da base de cálculo das 
contribuições sociais PIS e COFINS, bem como a recuperação/repetição dos 
valores recolhidos a maior nos últimos 5 anosonde em 2018 foi concedida li-
minar a favor da Companhia e atualmente o processo esta em fase recursal 
aguardando decisão em 2ª. Instancia. Em janeiro de 2018 a Companhia en-
trou com um mandado de segurança contra a Fazenda do município do Rio de 
Janeiro solicitando o afastamento da cobrança do ISS sobre importação de 
serviços quando em Junho foi deferida liminar determinando a suspensão e 
exigilidade do recolhimento do imposto. Com base na experiência da Compa-
nhia, informações atuais e na legislação aplicável, não se acredita que seja 
razoavelmente possível que qualquer processo ou eventuais sinistros relacio-
nados terão um efeito material em suas demonstrações financeiras. 25. Com-
promissos de longo prazo -  A Companhia aluga as suas instalações admi-
nistrativas no Rio de Janeiro sob um contrato de arrendamento operacional, 
sem opção de compra, que expira em janeiro de 2022 e com um pagamento 
mensal de aluguel de R$ 47. O pagamento da locação é reajustado anual-
mente com base na variação do IGP-M. A Companhia também possui um 
contrato de aluguel com a Concessionaria Rio Mais, proprietária dos imóveis, 
que atualmente compõem o Parque Olímpico do Município do Rio de Janeiro, 
onde foi realizado a Edição do Rock In Rio 2017 e ainda prevê a realização do 
Evento Rock in Rio 2019. O acordo ainda prevê que futuramente, caso a Con-
cessionaria concorde, a seu exclusivo critério, com a renovação das condi-
ções a ser posteriormente ajustadas a realização do Rock in Rio 2021. O re-
ferido contrato prevê que a Companhia pague o aluguel mínimo de R$3.500, 
para cada uma das edições do Rock in Rio, e o valor do aluguel variável em 
razão da quantidade de ingressos vendidos em cada umas das edições 
previstas.

DIRETORIA
ROBERTO MEDINA - Diretor LUIS JUSTO - Diretor DUARTE LEITE - Diretor
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(...continuação)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
ÀDiretoria e aos Acionistas da Rock City S/A - Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das da Rock City S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e con-
solidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elu-
cidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da 
Rock City S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e con-
solidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais 
e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi-
nanceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitula-
da “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Compa-
nhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A
administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audito-
ria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-

mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos reque-
ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Res-
ponsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguran-
ça, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu-
ais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 

fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compa-
nhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas con-
troladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com 
a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2019

 Auditores Independentes Luis Claudio França de Araújo
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-091559/O-4
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EM 31 DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 40.842 (17.026) 50.827 (21.686)
Outros resultados abrangentes
  Itens que podem ser subsequentemente
    reclassificados para o resultado:
  Hedge de fluxo de caixa 1.319 (1.319) 1.649 (1.649)
  Impostos diferidos sobre o hedges
    de fluxo de caixa (449) 449 (561) 561
  Ajustes acumulados de conversão (178) (544) (515) (2.271)
Resultados abrangentes total 41.534 (18.440) 51.400 (25.045)
Resultados abrangentes atribuídos aos:
Acionistas controladores 41.534 (18.440) 41.534 (18.440)
Acionistas não controladores - - 9.866 (6.605)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

Capital 
Social

Reser-
va de 

Capital

Re-
serva
Legal

Reserva
de Lucros 
a Realizar

Reserva de 
Retenção
de Lucros

Resuldos
Abran-
gentes

Lucros
(Prejuízos)

Acumulados Total

Participaçãode
Acionistas não 
Controladores

Total do 
Patrimônio

Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017 27.554 53.000 - 80.045 - (1.345) - 159.254 (7.274) 151.980
Resgate das ações SFX do Brasil - (53.000) - (39.103) - - - (92.103) - (92.103)
Distribuição de dividendos para
  acionistas fundadores - - - (31.473) - - - (31.473) - (31.473)
Aumento de capital 29.930 121.244 - - - - - 151.174 - 151.174
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício - - - - - - (17.026) (17.026) (4.660) (21.686)
Hedge de fluxo de caixa, líquido
  de imposto de renda - - - - - (870) - (870) (218) (1.088)
Ajustes acumulados de conversão - - - - - (544) - (544) (1.727) (2.271)
Absorção de prejuízo com reserva
  de lucros a realizar - - - (9.469) - - 9.469 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 57.484 121.244 - - - (2.759) (7.557) 168.412 (13.879) 154.533
Aumento de capital 2.932 - - - - - - 2.932 - 2.932
Lucro líquido do exercício - - - - - - 40.842 40.842 9.985 50.827
Constituição de reserva legal - - 1.664 - - - (1.664) - - -
Dividendos mínimos propostos - - - - - - (18.973) (18.973) (4.104) (23.077)
Constituição de reservas de retenção
  de lucros - - - - 12.648 - (12.648) - - -
Hedge de fluxo de caixa, líquido
  de imposto de renda - - - - - 870 - 870 218 1.088
Ajustes acumulados de conversão - - - - - (178) - (178) (515) (693)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 60.416 121.244 1.664 - 12.648 (2.067) - 193.905 (8.295) 185.610

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades
  operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 40.842 (17.026) 50.827 (21.686)
Ajustes para:
Depreciação e amortização - - 4.256 4.187
Equivalência patrimonial (41.619) 15.550 138 150
Juros e variação cambial - - (673) (3.255)
Instrumentos financeiros derivativos - - (3.261) (319)
Impostos de renda e contribuição social
  correntes - 24.184 (7.104)
Impostos de renda e contribuição social
  diferidos - - 4.396 -
Juros sobre arrendamento mercantil - - 120 -
Baixa do tangível - - - 219
Provisão para perda de crédito esperada - - 587 313
Outras provisões (6) - 5.282 (862)

(783) (1.476) 85.856 (28.357)
Variações em ativos e passivos
(Aumento)/redução em ativos:
Contas a receber - - (4.464) (829)
Impostos a recuperar - - 442 (713)
Imposto de renda a recuperar - - (1.668) (631)
Adiantamento a fornecedores - - (2.057) (226)
Despesas antecipadas - - 8.934 (865)
ISS diferido - - 1.287 (1.293)
Depósito judicial - - 7 (30)
Outros ativos financeiros - - - 55
Contas a receber - partes relacionadas - - (24) -
Outros ativos - - 179 (1.090)

- - 2.636 (5.622)
Aumento/(redução) em passivos:
Fornecedores (4) 2 728 (5.465)
Tributos e encargos sociais - - 316 796
Imposto de renda e contribuição social
  a pagar - - (524) 630
Adiantamento recebido de cliente - - 381 2.740
Receitas diferidas - - (45.746) 39.239
Incentivos fiscais - - (205) -
Parcelamento de impostos federais - - (3.514) (3.513)
Contas a pagar - partes relacionadas 4 - 532 -
Outros passivos - 954 42 (151)

- 956 (47.990) 34.276
Imposto de renda e contribuição social
  pagos - - (23.835) (317)
Juros pagos - - (352) (789)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades operacionais (783) (520) 16.315 (809)
Fluxo de caixa das atividades
  de investimento
Adiantamento para futuro aumento
  de capital - (27.847) - (480)
Aquisição de imobilizado - - (2.359) (1.447)
Venda de imobilizado - - - 23
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades de investimento - (27.847) (2.359) (1.904)
Fluxo de caixa das atividades
  de financiamento
Aumento de capital 2.169 15.465 2.169 15.465
Constituição de reserva de capital - 121.244 - 121.244
Resgate e cancelamento das ações
  pela SFX do Brasil - (92.103) - (92.103)
Dividendos distribuídos - (16.239) (3.765) (16.239)
Arrendamento mercantil - - (584) -
Instrumentos financeiros derivativos - - 3.261 292
Acréscimos de empréstimos
  e financiamentos a pagar - - - 10.000
Liquidação de empréstimos
  e financiamentos - - - (25.887)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
  nas) atividades de financiamento 2.169 28.367 1.081 12.772
Aumento (redução) de caixa e
  equivalentes de caixa 1.386 - 15.037 10.059
Caixa e equivalente a caixa no início
  do exercício 1 1 18.549 8.856
Efeito da variação cambial sobre o saldo
  de caixa e equivalente de caixa - - (21) (366)
Caixa e equivalente a caixa no final
  do exercício 1.387 1 33.565 18.549
Aumento líquido de caixa
  e equivalente 1.386 - 15.037 10.059

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Notas 2019 2018 2019 2018
Receita operacional líquida 20 - - 377.243 75.947
( - ) Custos dos serviços
  prestados 21 - - (287.445) (77.765)
Lucro (prejuízo) bruto - - 89.798 (1.819)
Despesas administrativas
  e gerais 22 (809) (955) (17.726) (28.765)
Despesas comerciais - - (245) (79)
Outras receitas (despesas) - - (166) (502)
Equivalência patrimonial 9.3 41.619 (15.550) (138) (150)

40.810 (16.505) (18.275) (29.496)
Resultado antes do resultado
  financeiro e dos impostos
  sobre o lucro 40.810 (16.505) 71.523 (31.314)
Resultado financeiro 23
  Despesas financeiras - (522) (10.269) (10.682)
  Receitas financeiras 32 1 18.153 13.206

32 (521) 7.884 2.524
Resultado antes da tributação
  sobre o lucro 40.842 (17.026) 79.407 (28.790)
Imposto de renda e
 contribuição social
  Impostos correntes 16 - - (24.184) (677)
  Impostos diferidos 16 - - (4.396) 7.781
Lucro líquido (prejuízo)
  do exercício 40.842 (17.026) 50.827 (21.686)
Atribuído aos acionistas 
  controladores 40.842 (17.026) 40.842 (17.026)
Atribuído aos acionistas
  não controladores - - 9.985 (4.661)

Controladora Consolidado
Ativo Notas 2019 2018 2019 2018
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 4 1.387 1 32.991 18.549
  Caixa restrito 5 - - 574 -
  Contas a receber 6 - - 17.340 13.463
  Impostos a recuperar 7 - - 1.467 1.909
  Imposto de renda e
    contribuição social a
    recuperar 7 29 29 3.003 1.335
  Adiantamentos a fornecedores - - 2.544 487
  Dividendos a receber 16.417 - - -
  Despesas antecipadas 8 - - 2.495 11.421
  ISS diferidos - - 59 1.346
  Outras contas a receber - - 1.276 1.452
  Ativos mantidos para venda 10 - - 2.734 2.628

17.833 30 64.483 52.590

Não circulante
  Realizável a longo prazo
    Despesas antecipadas 8 - - 200 208
    Impostos diferidos 16 - - 9.898 14.673
    Outros ativos financeiros - - 48 51
    Adiantamento para futuro
      aumento de capital 17 27.847 27.847 480 480
    Outras contas a receber com
      partes relacionadas 17 112 113 513 489
    Depósito judicial - - 31 38

27.959 27.960 11.170 15.939
  Investimentos 9.1 177.862 151.967 43 35
  Imobilizado 10 - - 15.606 17.053
  Direito de uso arrendamento 10 - - 1.132 -
  Intangível 11 - - 162.647 162.681

177.862 151.967 179.428 179.769

Total do ativo 223.654 179.957 255.081 248.298

Controladora Consolidado
Passivo Notas 2019 2018 2019 2018
Fornecedores 12 1 5 14.440 8.262
Passivo de arrendamento 13 - - 511 -
Empréstimos - partes
  relacionadas 17 112 113 112 113
Dividendos a pagar 19 18.973 768 23.077 4.533
Imposto de renda e contribuição
  social a pagar 14 - - 455 630
Instrumentos financeiros
  derivativos 24 - - - 1.649
Tributos e encargos sociais
  a recolher 14 - - 5.072 5.065
Adiantamentos de clientes - - 381 -
Receitas diferidas 15 - - 4.784 51.702
Incentivos fiscais 18 - - 5 210
Outras contas a pagar - - 1.577 1.537

19.086 886 50.414 73.701
Não circulante
Outros contas a pagar com
  partes relacionadas 17 1.084 1.080 566 33
Passivo de arrendamento - - 662 -
Impostos diferidos 16 9.579 9.579 9.579 9.579
Receitas diferidas 15 - - 1.172 -
Tributos a recolher parcelados 14 - - 6.734 10.248
Provisão para passivo a
  descoberto de controlada - - 138 -
Outras contas a pagar - - 206 204

10.663 10.659 19.057 20.064
Patrimônio líquido 19
  Capital social 60.416 57.484 60.416 57.484
  Reserva de capital 121.244 121.244 121.244 121.244
  Reserva de lucros 14.312 - 14.312 -
  Ajuste de avaliação patrimonial (2.067) (2.759) (2.067) (2.759)
  Prejuízos acumulados - (7.557) - (7.557)

193.905 168.412 193.905 168.412
Participação de acionistas não
  controladores - - (8.295) (13.879)
Patrimônio líquido total 193.905 168.412 185.610 154.533
Total do passivo e patrimônio
  líquido 223.654 179.957 255.081 248.298

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Rock City S.A. (“Rock City” ou “Companhia”) é 
uma sociedade anônima, de capital fechado, com sede e foro na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Paisagista José Silva de 
Azevedo Neto nº 200, bloco 01, sala 200, parte, Empreendimento O2, Barra 
da Tijuca, CEP: 22.775-056.A Companhia foi constituída em 12 de setembro 
de 2013, com a denominação social de A.H.O.S.P.E. Empreendimentos e 
Participações S.A., tendo alterado sua denominação social para Rock City 
S.A. em 13 de dezembro de 2013. A Companhia iniciou suas operações em 
10 de fevereiro de 2014 com a aquisição de 50% do capital social da Rock 
World S.A. (“Rock World”). As demonstrações financeiras da Companhia 
incluem a Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como 
‘Grupo’). O Grupo tem por objeto: (i) a promoção e realização de eventos cuja 
principal atração seja a música, abertos ao público em geral, que envolvam 
ou não atrações secundárias de natureza diversa, atividades sociais e comércio 
de gêneros alimentícios e outros produtos, além de serviços em geral, e que 
envolvam uma pluralidade de dias e atrações de música, músicos ou bandas 
de música, no Brasil ou no exterior, com a designação Rock in Rio (Festival 
Rock in Rio); (ii) criação e negociação de conteúdo cultural e artístico 
relacionado aos festivais Rock in Rio e/ou que utilize as marcas Rock in Rio; 
(iii) licenciamento e/ou cessão de uso da marca Rock in Rio e marcas a ela 
relacionadas; (iv) administração de programa de fidelidade que utilize a marca 
Rock in Rio; e (v) campanhas relacionadas aos eventos e às marcas 
relacionadas aos eventos; e (vi) produzir e realizar eventos esportivos, culturais, 
artísticos e exploração de feiras de jogos eletrônicos. Os resultados das 
operações durante o ano de 2019 e 2018 estão relacionados principalmente 
aos festivais Rock in Rio 2019, realizado no Rio de Janeiro (Brasil), em setembro 
e outubro de 2019 assim como Worten Game City e Wine Music Valley 
realizados em Portugal. Além disso, o Grupo já entrou em transações 
relacionadas com a promoção do festival Rock in Rio Lisboa 2020, a ser 
realizado em Lisboa, em junho de 2020. 2. Base de preparação das 
informações contábeis individuais e consolidadas e principais políticas 
contábeis - a. Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS) 
- As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada em 
assembleia de acionistas em 19 de março de 2020. b. Base de mensuração 
- As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado como no caso dos 
derivativos que são mensurados pelo valor justo. c. Uso de estimativas e 
julgamentos - A preparação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Estimativas e premissas são revistas 
de maneira contínua. As estimativas contábeis são reconhecidas no exercício 
em que são revisadas e em quaisquer períodos futuros que possam ser 
afetados. Tendo em vista as incertezas inerentes ao processo de estimativa e 
à construção de julgamentos, os reais valores de liquidação das transações 
podem apresentar divergências significativas em relação aos valores 
registrados nas demonstrações contábeis. As estimativas incluem 
contingências, provisão para recuperabilidade do imposto diferido ativo, valor 
justo dos derivativos, vida útil dos ativos e mensuração de perda de crédito 
esperada para contas a receber. d. Moeda funcional - As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Real, moeda 
funcional da Companhia. A moeda funcional das controladas localizadas na 
Europa é o Euro e das controladas localizadas nos Estados Unidos é o dólar 
americano, conforme descrito no item (2.1 b). e. Sazonalidade - Devido ao 
calendário sazonal para a realização dos festivais, o Grupo apresenta saldos 
mais elevados de receita quando da realização destes festivais. Essa 
sazonalidade também resulta em saldos mais elevados em caixa e equivalentes 
de caixa, contas a receber, despesas antecipadas, contas a pagar a 
fornecedores e receitas diferidas para o Grupo, em diferentes épocas do ano. 
A lista de festivais promovidos em 2018 e 2017 estão apresentados na Nota 
1. f. Mudanças nas principais políticas contábeis - O Grupo aplicou 
inicialmente o CPC 06(R2)/IFRS 16 a partir de 1º de janeiro de 2019. Uma 
série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2019, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras 
do Grupo. O Grupo adotou o CPC 06(R2) utilizando a abordagem retrospectiva 
modificada, na qual o efeito cumulativo da aplicação inicial é reconhecido no 
saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de 2019. 
Consequentemente, as informações comparativas apresentadas para 2018 
não estão reapresentadas - ou seja, são apresentadas, conforme reportado 
anteriormente, de acordo com o CPC 06(R1) e interpretações relacionadas. 
Os detalhes das mudanças nas políticas contábeis estão divulgados abaixo. 
Além disso, os requerimentos de divulgação no CPC06(R2) em geral não foram 

aplicados a informações comparativas. Anteriormente, o Grupo determinava, 
no início do contrato, se ele era ou continha um arrendamento conforme o 
ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento 
Mercantil. O Grupo agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento 
com base na definição de arrendamento. Impacto nas demonstrações 
financeiras - Na transição para o CPC 06(R2), o Grupo reconheceu ativos de 
direito de uso adicionais e passivos de arrendamento adicionais, reconhecendo 
a diferença no saldo de abertura dos lucros acumulados. O impacto na transição 
está resumido abaixo.
Em Milhares de reais 1º de Janeiro de 2019
Ativos de direito de uso 1.541
Passivo de arrendamento 1.541

Ao mensurar os passivos de arrendamento para arrendamentos classificados 
como operacionais, o Grupo descontou os pagamentos de arrendamento 
utilizando sua taxa incremental sobre empréstimo em 1º de janeiro de 2019. 
A taxa média ponderada aplicada é de 9% a.a. O impacto da aplicação da 
norma está registrado em sua controlada Rock World S.A. Além do exposto 
acima, concluímos que o IFRS 23/CPC 22, não apresentou um impacto 
significativo nas demonstrações financeiras do Grupo no período de aplicação 
inicial. 2.1. Principais práticas contábeis - As políticas contábeis descritas 
abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
a. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes incluem caixa, saldos 
em conta-movimento e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias 
a contar da data do balanço e com risco insignificante de mudança de seu 
valor de mercado. b. Conversão de saldos denominados em moeda 
estrangeira - A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de 
preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Os ativos e 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos 
para a moeda funcional (o Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data 
dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes da 
atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente 
na data da transação e os encerramentos dos exercícios são reconhecidos 
como receitas ou despesas financeiras no resultado. Em 31 de dezembro de 
2019, US$ 1 era equivalente a R$4,0307(R$3,8748 em 31 de dezembro de 
2018) e EUR 1 era equivalente a R$4,5305 (R$4,4390 em 31 de dezembro de 
2018). O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre o 
custo amortizado na moeda funcional no começo do exercício, ajustado por 
juros efetivos e pagamentos durante o exercício, e o custo amortizado em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. 
Ativos e passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em 
moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio 
na data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são 
mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos 
com base na taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas 
estrangeiras resultantes da reconversão são geralmente reconhecidas no 
resultado. b.1 Controladas no exterior - Os ativos e passivos de operações no 
exterior são convertidos de sua respectiva moeda funcional, para Real (moeda 
funcional da Rock World S.A.) às taxas de câmbio apuradas na data de 
apresentação. As receitas e despesas de operações no exterior são convertidas 
para Real às taxas de câmbio médias de cada mês. As diferenças de moedas 
estrangeiras geradas na conversão para moeda de apresentação são 
reconhecidas em outros resultados abrangentes, e apresentadas no patrimônio 
líquido. Entretanto, se a controlada não for uma controlada integral, então a 
parcela correspondente da diferença de conversão é atribuída aos acionistas 
não controladores. c. Contas a receber - O saldo de contas a receber é 
composto, principalmente, pelos valores a receber referentes a contratos de 
patrocínio celebrados e ingressos vendidos. Os recebíveis são reconhecidos 
inicialmente pelo seu valor justo e posteriormente mensurados pelo custo 
amortizado, deduzido das perdas estimadas para redução ao valor recuperável 
do ativo. d.  Despesas antecipadas - Referem-se principalmente a valores 
desembolsados antecipadamente, sendo apropriados ao resultado à medida 
que os correspondentes eventos são realizados. A Administração revisa o valor 
contábil desses ativos com o objetivo de determinar e avaliar a deterioração 
em bases periódicas ou sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indicarem que o valor contábil não poderá ser recuperado. e. Imobilizado - Os
bens que compõem o ativo imobilizado são registrados pelo custo histórico de 
aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas 
calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens 
apresentadas na nota explicativa nº 10. Os gastos incorridos com reparos, 
consertos, reformas ou reposição de partes dos bens, quando representam 
um aumento da eficiência, produtividade ou da vida útil do bem, são acrescidos 
ao imobilizado. Nesses casos, os valores contábeis dos itens substituídos são 
baixados. O Grupo revisa anualmente as vidas úteis e o valor residual dos 
bens que compõem o ativo imobilizado com o objetivo de identificar evidências 
que indiquem a necessidade de alteração das expectativas anteriores. Essas 

evidências podem incluir fatos econômicos, mudanças de negócios ou 
tecnológicas, ou a forma de utilização do bem, entre outros fatores. Quando 
são identificadas evidências e o valor contábil líquido excede o valor 
recuperável, é registrada a redução ao valor recuperável do ativo. (i) 
Arrendamentos - O Grupo aplicou o CPC 06(R2)/IFRS 16 utilizando a 
abordagem retrospectiva modificada e, por tanto, as informações comparativas 
não foram reapresentadas e continuam a ser apresentadas conforme o CPC 
06(R1)IAS 17. No início do contrato, o Grupo avaliou os contratos de 
arrendamento existentes os quais possui o direito de controlar o uso por um 
período de tempo em troca de contraprestação. Esta política foi aplicada aos 
contratos vigentes em 1º de janeiro de 2019. No início da modificação de um 
contrato que contém um componente de arrendamento, o Grupo aloca a 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Rock City S.A anuncia seu resultado do ano 2019. Todas as informações 
financeiras a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas 
em Reais, com base em números consolidados, de acordo com a legislação 
societária brasileira e alinhado com os pronunciamentos, interpretações e 
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
IFRS. Introdução: Criado em 1985 e com 34 anos de vida, o Rock in Rio é 
parte relevante da história da música mundial. O evento já soma 20 edições, 
119 dias e mais de 1.600 atrações musicais. Nascido no Rio de Janeiro, o 
Rock in Rio conquistou não só o Brasil como, também, Portugal, Espanha e, 
em maio de 2015, chegou aos Estados Unidos da América, sempre com a 
ambição de levar todos os estilos de música aos mais variados públicos. Muito 
mais que um evento de música, o Rock in Rio pauta-se também por ser um 
evento responsável e sustentável. Em 2001, através do projeto social “Por um 
mundo melhor”, assumiu o compromisso de consciencializar as pessoas para 
o fato de que pequenas atitudes no dia a dia são o caminho para fazer do 
mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o Rock in Rio recebeu a 
certificação da norma ISO 20121 - Eventos Sustentáveis, um reconhecimento 
do poder realizador da marca que desenvolve diversas ações com vista à 
construção de um mundo melhor. Highlights 2019: Como previsto pela 
organização, o festival, Rock in Rio 2019 ocorreu nos dias 27, 28, 29 de 
setembro e 03, 04, 05 e 06 de outubro, na Cidade do Rock localizada no Parque 
Olímpico. O maior festival de música e entretenimento do mundo recebeu 
aproxidamente700 mil visitantes ao longo dos sete dias de evento, numa 
Cidade do Rock com 385 mil metros quadrados – 60 mil metros a mais que 
em 2017 –, ainda mais confortável e com mais atrações: foram 17 áreas, 
incluindo a ocupação das três arenas olímpicas e nove palcos e um total de 
300 horas música. Em 2019, além dos já conhecidos palcos Mundo, 

SunseteNew Dance Order contou com mais seis palcos de músicae pela 
primeira vez, o Rock in Rio se apropriou da área do velódromo com a NAVE 
– Nosso Futuro somadas às três arenas olímpicas ocupadas para realização 
das seguintes atrações do festival: a inédita Fuerza Bruta e a Oi Game Play 
Arena by Game XP. Já em Lisboa, as novidades do ano vieram com o Worten 
Game City, evento de 3 dias de gaming promovido e produzido pela Better 
World, o Wine&Music Valley, evento de 2 dias realizado em setembro para 
divulgação dos vinhos da região Douro e Porto e a Torre de Belém evento de 
3 dias para a divulgação do Rock in Rio Lisboa 2020. Desempenho Financeiro 
Consolidado: O incremento da receita em 2019 de 80%, comparado a 2018 
reflete principalmente o resultado do festival Rock in Rio Brasil, enquanto que 
em 2018 ocorreu o festival em Lisboa. Em dezembro de 2019, o Grupo registrou 
capital de giro positivo  de R$ 14.069 mil (R$ 21.111 mil negativo em 2018). 
No mesmo período o Grupo apresentou LAIR (Lucro Antes do Imposto de 
Renda) de R$ 79.407 mil (R$ 28.790) mil de prejuízo em 2018).
Receita operacional líquida Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Patrocínio - - 133.147 31.554
Venda de ingressos - - 265.255 33.013
Outras receitas - - 30.165 12.023
(-) Impostos sobre vendas - - (51.324) (643)

- - 377.243 75.947
Resultado Financeiro Líquido: O resultado financeiro do período foi 
impactado principalmente devido às operações com instrumentos financeiros 
(NDFs) realizadas, que tiveram como objetivo mitigar os riscos de variação do 
dólar norte-americano frente ao real brasileiro em relação aos custos com os 

artistas em 2019 e apresentou um ganho líquido de R$ 3.261 mil no exercício 
(perda de R$ 1.648 mil em 31 de dezembro de 2018) e também pelos 
rendimentos das aplicações financeiras de R$ 4.491 milem 31 de dezembro 
de 2019 (R$ 130 em 31 de dezembro de 2018). Perspectivas: Devido ao 
grande sucesso do festival ocorrido em 2019, a organização do Rock in Rio 
confirmou a edição de 2021 no Brasil do maior festival de música e 
entretenimento do mundo e já conta com o apoio de alguns dos patrocinadores 
oficiais já para a próxima edição. O festival, que nesta edição cresceu, vendeu 
700 mil ingressos para os sete dias de evento e ocupou 300 mil m²  na parte 
privada do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Em sua nova casa, o Rock 
in Rio consolidou toda a sua crença na Cidade do Rio de Janeiro e, em 2021, 
acontecerá a nona edição no país. Além da próxima edição do Brasil prevista 
para 2021, em 2020 o Rock in Rio desembarcará pela nona vez em Lisboa 
(Portugal), onde acontece o festival desde 2004. Considerações finais: Em
cumprimento às disposições previstas, a Companhia contratou os serviços de 
auditoria da KPMG Auditores Independentes. A Companhia adota como política 
atender à regulamentação que define as restrições de serviços a serem 
prestados pelos auditores independentes às companhias abertas. No exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, não foram prestados pelos 
auditores e partes a eles relacionadas, serviços que não aqueles de auditoria 
externa. Agradecimentos: A Rock City S.A. agradece a todos os colaboradores, 
clientes, fornecedores, parceiros, entidades governamentais e todos aqueles 
que dedicaram seu tempo e eficiência ao desempenho da Companhia, 
contribuindo para o desenvolvimento e aprimoramento de suas atividades, 
assim como os resultados até então alcançados.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2020.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)
contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base 
em seus preços individuais. No entanto, para arrendamentos de propriedade 
o Grupo optou por não separar os componentes que não sejam de 
arrendamento e contabilizam os componentes de arrendamento e não 
arrendamento como um único componente. (ii) Ativos disponíveis para venda 
- Em 2018, o Grupo se comprometeu com um plano para vender parte do ativo 
imobilizado em sua subsidiária nos Estados Unidos. Assim, parte do imobilizado 
foram transferidos para o grupo de ativos não circulantes destinados para 
venda. O Grupo considerou que a controlada satisfez os critérios para ser 
classificada como mantida para venda naquela data pelos seguintes motivos: 
• Os containeres estão disponíveis para venda imediata, podendo ser vendidos 
a um potencial comprador em seu estado atual; • As ações requeridas para 
se completar a venda foram iniciadas e são esperadas que sejam concluídas 
em um ano a partir da data de classificação. • Negociações preliminares com 
um potencial comprador já foram iniciadas. f. Investimentos - Nas
demonstrações financeiras individuais da controladora as informações 
financeiras de controladas, assim como as coligadas, são reconhecidas através 
do método de equivalência patrimonial. g. Provisões - Provisões são 
reconhecidas quando as seguintes condições são atendidas: i) o Grupo tem 
uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de um 
evento passado; ii) é provável que benefícios econômicos sejam necessários 
para liquidar a obrigação; iii) for possível estimar de forma confiável o valor da 
obrigação. h. Ajuste ao valor recuperável de ativos não financeiros - Os 
valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos a cada data de 
apresentação para apurar se há evidências de redução nos seus valores 
recuperáveis. Caso sejam identificadas tais evidências e o valor contábil líquido 
do ativo exceda o valor recuperável, são registradas as perdas estimadas com 
o intuito de ajustar o saldo contábil do ativo ao seu valor recuperável. O valor 
recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior entre 
o valor justo menos despesas de venda e o valor em uso. i. Impostos sobre 
o lucro - Imposto de renda e contribuição social - Para as empresas situadas 
no Brasil, o imposto de renda e a contribuição social são calculados com base 
no resultado do exercício, ajustado ao lucro real pelas adições e exclusões 
previstas na legislação fiscal vigente. Para apuração do imposto de renda é 
aplicada a alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável que excede R$240 mil, enquanto para contribuição social é aplicada 
a alíquota de 9% sobre o lucro tributável. Os saldos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são constituídos sobre os prejuízos fiscais 
acumulados, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias 
entre os montantes dos ativos e passivos do balanço e as bases fiscais, e são 
apresentados líquidos de provisões para perdas. O Grupo reavalia anualmente 
os montantes registrados de imposto de renda e contribuição social diferidos 
ativos, a fim de concluir se é esperado que os mesmos sejam realizáveis, 
tendo em vista a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros aprovada 
pela Administração. (ii) Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 
(IRC) - Para as empresas situadas na Europa, o imposto sobre o rendimento 
é apurado tendo em consideração as disposições do Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). O pagamento do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) é efectuado com base em 
declarações de autoliquidação, as quais ficam sujeitas a revisões, correções 
e eventuais ajustamentos pelas autoridades fiscais durante o período de quatro 
anos contado a partir do exercício a que respeitam, exceto quando tenha 
havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam 
em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo 
das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos. Por outro lado, 
as contribuições para a Segurança Social estão também sujeitas a revisões, 
correções e eventuais ajustamentos durante dez anos até ao exercício de 2000 
e de cinco anos para os exercícios após 2001, inclusive. Os impostos diferidos 
referem-se a diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos, 
e os respectivos montantes para efeitos de tributação. Os ativos e passivos 
por impostos diferidos são calculados, e periodicamente avaliados, utilizando 
as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data de reversão das 
diferenças temporárias, não se procedendo ao respectivo desconto. Os ativos 
por impostos diferidos são registados unicamente quando existem expectativas 
razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para utilizá-los. Assim, no cálculo 
dos ativos por impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais reportáveis 
considera-se uma taxa de imposto sobre o rendimento que varia de 21% a 
25%, e um prazo de recuperabilidade máximo permitido em cada localidade. 
Para as diferenças temporárias dedutíveis ou tributárias, considera-se a mesma 
taxa de imposto de apresentada acima. Os impostos diferidos ativos e passivos 
deverão ser classificados na respectiva categoria de não correntes. (iii) Imposto 
sobre o rendimento nos Estados Unidos - A Companhia optou por utilizar o 
Método de Impostos a Pagar (Taxes Payable Method). De acordo com esse 
método, a despesa com impostos sobre o lucro representa o valor que a 
Companhia espera pagar, com base no lucro tributável apurado no ano. No 
ano em curso, a Companhia apurou prejuízo e, portanto, não há provisão para 
impostos sobre o lucro. Durante 2016 e 2017, os Estados Unidos impôs um 
sistema de taxas progressivas de impostos sobre o lucro, com tarifas que 
variam de 15% a 35% sobre o lucro tributável, líquido. A taxa incremental de 
35% não é utilizada até que o lucro tributável líquido alcance 10 (dez) milhões 
de dólares. A taxa nos Estados Unidos passou a ser de 21% em 2018 e períodos 
subsequentes. Os prejuízos apurados pela Companhia em um exercício podem 
ser compensados com lucros apurados em exercícios subsequentes. Se o 
lucro apurado exceder as perdas acumuladas, o imposto será calculado sobre 
os ganhos líquidos, após a compensação das perdas dos exercícios anteriores.
j. Reconhecimento de receitas - A receita é mensurada com base na 
contraprestação especificada no contrato com o cliente. O Grupo reconhece 
a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. As 
principais receitas do Grupo podem ser resumidas como segue: (i) Vendas 
de ingressos - As receitas provenientes de vendas de ingressos que têm 
origem na venda dos ingressos, principalmente via internet, e são reconhecidas 
no momento da prestação dos serviços, ou seja, quando os eventos são 
realizados. A entrega do ingresso para o cliente não é considerada uma 
obrigação de desempenho distinta para os eventos realizados pelo grupoporque 
o cliente não pode receber os benefícios do ingresso, a menos que a 
Companhia também cumpra sua obrigação de entregar o evento. A receita 
recebida da venda de ingressos antes da realização dos eventos é registrada 
como receita diferida no passivo até a data da realização do evento (inclusive 
no caso de pré-venda de ingressos no ano anterior ao da realização do evento). 
A prática realizada pela empresa no IAS 18 continuará a ser adotada no IFRS 
15. (ii) Receitas com patrocínio - As receitas de patrocínio são oriundas de 
contratos que proporcionam aos patrocinadores oportunidades estratégicas 
para expor suas marcas através da sua associação com o evento. Esses 
programas também podem incluir eventos ou programas personalizados para 
as marcas específicas dos patrocinadores, que são tipicamente experimentados 
exclusivamente pelos clientes dos patrocinadores. Os acordos de patrocínio 
usualmente contém vários elementos, que fornecem vários benefícios distintos 
ao patrocinador durante o prazo do contrato. A contraprestação é recebida em 
pagamentos parcelados durante o ano, normalmente antes de fornecer o 
benefício ao patrocinador ou realizar o evento. Conforme o CPC 30/IAS 18, a 
receita recebida antes do evento era registrada como receita diferida no 
passivo, exceto a parcela de igual valor aos gastos com marketing incorridos 
pelo Grupo. Com a adoção do CPC 47/IFRS 15, a totalidade das receitas de 
patrocínio recebidas antes da realização do evento passou a ser registrada 
como receita diferida. k. Custo dos serviços prestados - O custo dos serviços 
prestados inclui os cachês dos artistas que se apresentam nos festivais e as 
despesas de viagem, despesas de marketing e publicidade específica dos 
festivais, as despesas relacionadas com a produção dos espetáculos e outros 
custos relacionados com a produção dos eventos. Estes custos são 
principalmente de natureza variável. l. Custos de marketing - Os custos de 
marketing são reconhecidos para resultado no ano em que ocorrem, bem como 
as receitas de patrocínio equivalentes aos respectivos custos. m. Despesas 
gerais e administrativas - As despesas gerais e administrativas incluem 
salários e remunerações aos funcionários, honorários legais, consultoria e 
outros honorários profissionais, aluguel, depreciação de ativos imobilizados e 
outras despesas administrativas. n. Receitas e despesas financeiras - As
receitas financeiras compreendem, basicamente, os ganhos obtidos em 
aplicações financeiras, aumento no valor justo de ativos financeiros e ganhos 
de variações monetárias e/ou cambiais sobre passivos financeiros. As despesas 
financeiras compreendem, basicamente, os juros, variações monetárias e 
cambiais sobre passivos financeiros, redução no valor justo de ativos 
financeiros e perdas estimadas na recuperação de ativos financeiros. o. Demais 
ativos e passivos circulantes e não circulantes - Um ativo é reconhecido 
no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos doze meses. Caso contrário são demonstrados como não circulantes. 
p. Instrumentos financeiros -  (i) Reconhecimento e mensuração inicial 
- O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo se tornar parte das 
disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja 
um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento 
significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que 
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber 
de clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado 
inicialmente ao preço da operação. (ii) Classificação e mensuração 
subsequente - No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado 
como mensurado: ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA; ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao 
reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo mude o modelo de negócios 
para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros 
afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação 
posterior à mudança no modelo de negócios. Avaliação do modelo de negócio 
- Grupo realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um 
ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira 
pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. 
As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não 
se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de 
maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos do Grupo. 
Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamento 
de principal e de juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido 
como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são 
definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo 
risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado 
período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por 
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem 
de lucro. O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para avaliar 
se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de 

juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo 
contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa 
contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. O pagamento 
antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros 
caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não 
pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode 
incluir uma compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do 
contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor 
menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência 
de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato 
mais os juros contratuais (que também pode incluir compensação adicional 
razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) 
são tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-
pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. Passivos financeiros 
- Classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos 
financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por 
meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for 
um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos 
financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado 
líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros 
são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado. (iii) Desreconhecimento - Ativos
financeiros - O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos 
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo transfere 
os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na 
qual o Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle 
sobre o ativo financeiro. O Grupo realiza transações em que transfere ativos 
reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente 
todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos 
financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros - O Grupo 
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é 
retirada, cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo 
financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo 
modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo 
financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No 
desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil 
extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não 
transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (iv)
Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, o 
Grupo tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os 
valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (v) Instrumentos financeiros 
derivativos e contabilidade de hedge - O Grupo mantém instrumentos 
financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação 
de moeda estrangeira registrados separadamente. Os derivativos do Grupo 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e quaisquer custos de transação 
atribuíveis são reconhecidos no resultado, quando incorridos. Após o 
reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo com 
as respectivas variações normalmente reconhecidas no resultado do exercício. 
O Grupo designa certos derivativos como instrumentos de hedge para proteção 
da variabilidade dos fluxos de caixa associada a transações previstas altamente 
prováveis, resultantes de mudanças nas taxas de câmbio e de juros. No início 
das relações de hedge designadas, o Grupo documenta o objetivo do 
gerenciamento de risco e a estratégia de aquisição do instrumento de hedge.
O Grupo também documenta a relação econômica entre o instrumento de 
hedge e o item objeto de hedge, incluindo se há a expectativa de que mudanças 
nos fluxos de caixa do item objeto de hedge e do instrumento de hedge
compensem-se mutuamente. Hedge de fluxo de caixa Quando um derivativo 
é designado como um instrumento de hedge de fluxo de caixa, a porção efetiva 
das variações no valor justo do derivativo é reconhecida em outros resultados 
abrangentes. A porção efetiva das mudanças no valor justo do derivativo 
reconhecido em ORA limita-se à mudança cumulativa no valor justo do item 
objeto de hedge, determinada com base no valor presente, desde o início do 
hedge. Qualquer porção não efetiva das variações no valor justo do derivativo 
é reconhecida imediatamente no resultado. Caso o hedge deixe de atender 
aos critérios de contabilização de hedge, ou o instrumento de hedge expire ou 
seja vendido, encerrado ou exercido, a contabilidade de hedge é descontinuada 
prospectivamente. Quando a contabilização dos hedges de fluxo de caixa for 
descontinuada, o valor que foi acumulado na reserva de hedge permanece no 
patrimônio líquido até que seja reclassificado para o resultado no mesmo 
período ou períodos à medida que os fluxos de caixa futuros esperados que 
são objeto de hedge afetarem o resultado. Caso os fluxos de caixa futuros que 
são objeto de hedge não sejam mais esperados, os valores que foram 
acumulados na reserva de hedge e o custo da reserva de hedge são 
imediatamente reclassificados para o resultado. (vi) Valor justo dos 
instrumentos financeiros - Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um 
passivo, o Grupo usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. 
Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia 
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da 
seguinte forma: • Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - inputs, exceto os preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - inputs, para o ativo 
ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis). q. Incentivos fiscais - Incentivos fiscais relacionados a 
cultura recebidos em caixa são reconhecidos na demonstração de resultados 
quando a Companhia cumpre com as condições as quais estes incentivos 
estão vinculados e é praticamente certo que os incentivos serão recebidos. 
Os incentivos são reconhecidos na demonstração de resultados em base 
sistemática nos períodos nos quais a Companhia reconhece as despesas 
relacionadas as quais os incentivos visam compensar e são reconhecidos 
como uma redução dos custos dos serviços prestados. r. Novas normas e 
interpretações ainda não efetivas - Uma série de novas normas serão efetivas 
para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2019. O Grupo não adotou 
essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. As 
seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto 
significativo nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo: - 
Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. - Definição 
de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3). - Definição de materialidade 
(emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8). - IFRS 17 Contratos de Seguros. 
3. Demonstrações financeiras consolidadas: a. Controladas - As 
demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas a partir da data em que o controle, se inicia até a 
data em que o controle, deixa de existir. As políticas contábeis de controladas 
estão alinhadas com as políticas adotadas pelo Grupo. Nas demonstrações 
financeiras individuais da controladora as informações financeiras de 
controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 
b. Operação das controladas e coligadas - No ano de 2012 a Rock World 
passou a deter 100% das ações da Better World S/A, empresa portuguesa, 
constituída em 2003, que tem por objeto a promoção, produção e realização 
de espetáculos de música, artes e afins, não se limitando à produção de eventos 
ao vivo. Também em 2012, a Rock World adquiriu 50% do capital da Rock 
Official Comércio de Roupas Ltda. que tem por objeto o desenvolvimento e 
comercialização dos produtos oficiais da marca “Rock in Rio”. Em 03 de 
fevereiro de 2014, a Companhia fundou uma subsidiária integral nos Estados 
Unidos, o Rock in Rio EUA, Inc. (a Delaware Corporation), com o objetivo de 
promover edições do evento Rock in Rio no país, a partir de Las Vegas 
(Nevada). Em abril de 2018, a Companhia uniu-se à CCXP Eventos Ltda na 
criação de uma joint venture Game Experience Eventos Ltda (Game XP), 
empresa que tem como objetivo de produzir e realizar eventos esportivos, 
culturais, artísticos e exploração de feiras de jogos eletrônicos, cada associada 
participando com 50% do capital social. Em novembro de 2018, a controlada 
Rock World adquiriu 100% da empresa Like Fest Eventos Ltda., que tem como 
objetivo produzir e realizar eventos esportivos, culturais e artísticos. Os 
investimentos estão apresentados na nota explicativa no 9. c. Transações 
eliminadas na consolidação - Saldos e transações intragrupo, e quaisquer 
receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intragrupo, são 
eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas. 
Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por 
equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção 
da participação da Companhia na investida. Perdas não realizadas são 
eliminadas da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, 
mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução 
ao valor recuperável. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as 
demonstrações da Rock City S/A e de sua controlada Rock World S/A e suas 
subsidiárias Better World S/A e Rock In Rio USA INC e suas subsidiárias, 
conforme a seguir:

Rock City S.A.

Rock in Rio
Madrid

Rock in Rio
S.A. Inc.

Better SL

Better World Rock Official Game XP Like Fest

Rock World
S.A.

Rock World
LLC

80%

48% 48%

40% 40% 80%80%

80%

80%

Percentagem de participação
2019 2018

Controladas diretas
Rock World S/A 80% 80%
Controladas indiretas
Better World S/A 80% 80%
Rock in Rio Madrid S/A 48% 48%
Better SL 80% 80%
Rock in Rio USA, Inc. 80% 80%
Rock World USA LLC 48% 48%
Like Fest Eventos Ltda 80% -
d. Participações em coligadas: As coligadas são aquelas entidades nas 
quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha influência significativa, mas 
não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. 
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de 
equivalência patrimonial e são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual 
inclui os gastos com a transação. As demonstrações financeiras consolidadas 
incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo do exercício e outros 

resultados abrangentes da investida, após a realização de ajustes para alinhar 
as políticas contábeis da investida com aquelas da Companhia, a partir da 
data em que a influência significativa começa a existir até a data em que a 
influência significativa deixa de existir. Quando a participação da Companhia 
nos prejuízos de uma investida exceder sua participação acionária nessa 
entidade, o valor contábil do investimento avaliado pelo método da equivalência 
patrimonial, incluindo qualquer participação de longo prazo que faz parte do 
investimento, é reduzido a zero, e o reconhecimento de perdas adicionais é 
descontinuado, exceto nos casos em que a Companhia tenha obrigações 
construtivas ou tenha efetuado pagamentos em nome da investida, quando, 
então, é constituída uma provisão para a perda de investimentos. Em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 a Companhia possui as seguintes coligadas:

Percentagem de participação
2019 2018

Rock Official 50% 50%
Game Experience Eventos Ltda 50% 50%
4. Caixa e equivalentes de Caixa: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o 
saldo de caixa e equivalentes de caixa está composto da seguinte forma:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa 1 1 94 88
Depósitos bancários - - 5.696 5.145
Aplicações financeiras de
  liquidez imediata 1.386 - 27.201 13.316

1.387 1 32.991 18.549
As aplicações financeiras de liquidez imediata são compostas por investimentos 
em fundos de investimento de renda fixa. Essas aplicações são remuneradas, 
substancialmente, com base na variação percentual do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI) e possuem conversibilidade imediata em caixa. 5. Caixa 
restrito: Os valores recebidos pelo Grupo referente à captação de recursos 
nos projetos culturais por ela explorado, são depositados e mantidos em conta 
corrente ou aplicação financeira única para cada projeto em uma instituição 
financeira determinada por cada órgão público incentivador e apresentados 
na rubrica abaixo:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa restrito - - 574 -
- - 574 -

(*) Para mais detalhes vide nota 18.
6. Contas a receber: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o saldo de contas 
a receber apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Ingressos a receber parcelamento
  cartão de crédito - - 5.607 149
Patrocínios a receber - - 6.584 9.966
Contas a receber com as lojas
  na Cidade do Rock - - 1.352 2.044
Direito de transmissão TV - - 907 310
Outras contas a receber de clientes - - 3.168 944
Rock in Rio Club repasse da ticketeira - - 668 409
Subtotal - - 18.286 13.822
Provisão para perda de crédito esperada - - (946) (359)
Total circulante - - 17.340 13.463
A perda esperada é fundamentada em análise do histórico de perdas 
monitorado pela administração e expectativa de perdas futuras, sendo 
constituída em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas 
na realização das contas a receber. A controlada Rock World possui um cliente 
com saldo vencido há mais de 365 dias e representa aproximadamente R$800 
mil. No ano de 2019 foi realizado um acordo entre as partes o qual prevê o 
pagamento do saldo em aberto a partir de julho de 2020. A movimentação da 
provisão para perdas esperadas no exercício foi a seguinte:

Controladora Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Saldo inicial - - (359) (46)
Contituição de provisão - - (587) (313)
Saldo final - - (946) (359)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

A vencer - - 8.748 9.067
Vencidos até 30 dias - - 4.576 416
Vencidos de 31 a 60 dias - - 683 281
Vencidos de 61 a 90 dias - - 1.084 1.061
Vencidos de 91 a 180 dias - - 378 -
Vencidos há mais de 180 dias - - 2.817 2.997
Total - - 18.286 13.822
7. Impostos a recuperar e Imposto de renda e contibuição social a 
recuperar

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

COFINS (a) - - 619 1.343
PIS (a) - - 141 303
Imposto sobre Serviço a recuperar - - 452 263
Outros impostos a recuperar - - 255 -
Total impostos a recuperar - circulante - - 1.467 1.909
Imposto de renda sobre aplicação
  financeira - - 988 87
Imposto de renda e contribuição social
  a recuperar 29 29 1.851 34
Saldo negativo de IRPJ - - 163 1.213
Saldo negativo de CSLL - - 1 1
Total imposto de renda e contribuição
  social a recuperar - circulante 29 29 3.003 1.335
(a) O saldo refere-se aos valores de créditos de PIS e COFINS não cumulativos 
apurados sobre os custos de serviços e insumos.
8. Despesas antecipadas: Referem-se substancialmente aos gastos com a 
organização e produção do evento Rock in Rio, sendo apropriados ao resultado 
no momento que o evento Rock In Rio (Lisboa) ocorrer em 2020. O saldo 
comparativo refere-se aos gastos do evento Rock in Rio no Brasil, ocorrido 
em 2019. O saldo é composto como abaixo:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Serviços de produção - - 2.378 4.877
Cachês artísticos - - 5 548
Aluguel de espaço, estruturas
  e montagens - - 200 828
Serviços profissionais especializados - - - 1.089
Despesas com pessoal - - - 532
Instalação e manutenção - - - 238
Comissões sobre vendas de Ingresso - - - 2.767
Outros - - 112 750

- - 2.695 11.629
Circulante - - 2.495 11.421
Não circulante - - 200 208
9. Investimentos em controladas e coligadas
9.1. Composição dos investimentos

Percentual de 
Participação Patrimônio Líquido Saldos
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Controladora
Rock World (a) 80% 80% 19.180 (13.188) 177.862 151.967
Rock Official 50% 50% - - 35 35
Like Fest 100% - - - 8 -
Do valor de R$177.862, R$134.343 refere-se ao ágio apurado na aquisição 
do investimento na Rock World S.A e R$28.174 refere-se à Marca. O saldo 
está sujeito a teste de impairment anualmente, conforme abaixo. O valor de 
R$35 e de R$8 refere-se ao ágio apurado na aquisição do investimento na 
Rock Official e Like Fest, respectivamente. Teste de redução ao valor 
recuperável sobre o ágio e ativo intangível com vida útil indefinida: Para 
fins do teste de redução ao valor recuperável, o ágio foi alocado para a unidade 
geradora de caixa (UGC) Rock World S.A. como segue:

Controladora
2019 2018

Valor da UGC 177.862 151.084
Valor em uso 264.692 270.039
Perda por redução ao valor recuperável - -
O valor recuperável da UGC foi baseado no valor em uso, determinado através 
dos fluxos de caixa futuros descontados a serem gerados pelo uso contínuo 
da UGC. Em 31 de dezembro de 2016, o valor contábil desta UGC era maior 
que o seu valor recuperável de R$137.384 e, portanto, um ajuste para redução 
ao valor recuperável de R$81.349 foi reconhecido. A perda por redução no 
valor recuperável foi inteiramente alocada ao ágio nos saldos consolidados e 
a investimentos, nos saldos da controladora e foi registrada na rubrica “perdas 
por redução ao valor recuperável”. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o 
valor em uso da UGC é superior ao valor contábil, e portanto, não houve 
reconhecimento de redução ao valor recuperável como resultado do teste 
efetuado pela Companhia. As principais premissas utilizadas na estimativa do 
valor em uso estão apresentadas como segue:
Em percentual 2019 2018
Taxa de desconto 16,0% 16,0%
Taxa de crescimento na perpetuidade 3,5% 4,15%
Taxa de crescimento do LAJIDA projetado (em 5 anos) 20,7% 20,7%
A taxa de desconto é uma taxa após os impostos baseada nos títulos públicos 
de 10 anos emitidos no mercado relevante e na mesma moeda que os fluxos 
de caixa projetados, ajustada por um prêmio de risco que reflete os riscos 
adicionais de investimentos em ações e o risco sistemático específicos da 
UGC. Seis anos de fluxos de caixa foram incluídos no modelo de fluxo de caixa 
descontado. Uma taxa de crescimento na perpetuidade foi determinada pelo 
menor entre o produto interno bruto (PIB) nominal dos países onde as UGCs 
operam e a taxa composta anual de longo prazo de crescimento do LAJIDA 
(Lucro Antes do Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) projetada pela 
Administração. O LAJIDA projetado está baseado em expectativas de 
resultados futuros, levando em consideração a experiência passada, ajustado 
para o crescimento previsto da receita. O crescimento da receita foi projetado 
levando-se em consideração os níveis de crescimento médio experimentados 
ao longo dos últimos anos, o volume de vendas estimado e o aumento dos 
preços para os próximos cinco anos. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)
9.2. Informações contábeis das controladas e coligadas

2019 2018

Ativo Passivo

Lucro Líqui
do (Prejuízo)
do Exercício

Patri-
mônio

Líquido Ativo Passivo

Lucro Líqui-
do (Prejuízo)
do Exercício

Patri-
mônio

Líquido
Controlada Direta
Rock World S.A 120.428 101.248 52.024 19.180 86.829 111.258 (20.210) (24.429)
Controladas Indiretas
Better World S.A. 20.385 27.881 (4.607) (2.889) 15.417 22.194 (7.113) (6.777)
Rock Official 59 1.587 (2) (1.526) 59 1.585 (1.115) (1.526)
Rock In Rio USA 6.079 17.915 (1.994) (9.842) 7.006 16.017 (2.341) (9.012)
Game Experience Eventos Ltda. 2.194 2.470 191 (467) 1.567 2.034 (467) (467)
Like Fest Eventos Ltda. 1 26 (26) 1 - - - -
9.3. Mutação dos investimentos no exercício

Saldo em 31
de dezembro

de 2018
Provisão para 
impairment (*)

Equivalên-
cia Patri-

 monial

Dividendos
propostos
a receber

Outros
Resultados

Abrangentes

Saldo em 31
de dezembro

de 2019
Rock World S.A. 151.967 - 41.619 (16.416) 692 177.862

151.967 - 41.619 (16.416) 692 177.862
Investimento 168.931 151.967
Provisão passivo
  a descoberto (16.964) -
Variação do Investimento - 25.895

Saldo em 31
de dezembro

de 2017
Provisão para 
impairment (*)

Equivalên-
cia Patri-

 monial

Outros
Resultados

Abrangentes

Saldo em 31
de dezembro

de 2018
Rock World S.A. 168.931 - (15.550) (1.414) 151.967

168.931 - (15.550) (1.414) 151.967
Investimento 162.517 168.931
Provisão passivo
  a descoberto - (16.964)
Aumento do Investimento 6.414 -
10. Imobilizado: O imobilizado do Grupo está composto da seguinte forma em 31 de dezembro de 2019 e 2018: 
a. Composição do imobilizado

Consolidado
2019 2018

Taxa Depr. Custo
Depreciação

acumulada
Valor

líquido Custo
Depreciação

acumulada
 Valor

líquido
Móveis e utensílios 10-12% 1.551 (1.145) 406 1.530 (1.045) 485
Máquinas e equipamentos 10% 16.374 (5.888) 10.486 13.113 (4.406) 8.707
Equipamentos eletrônicos 12-25% 3.137 (2.879) 258 2.974 (2.493) 481
Benfeitoria imóveis terceiros 20% 9.091 (4.808) 4.283 8.895 (3.308) 5.587
Instalações 10% 62 (44) 18 62 (37) 25
Equipamentos de transporte 25% 407 (407) - 531 (531) -
Imobilizações em andamento - - - - 1.284 - 1.284
Cenografia 5% 1.419 (1.354) 65 1.364 (1.028) 336
Direito de uso arrendamento 20% 1.637 (505) 1.132 - - -
Outros 10% 820 (730) 90 778 (630) 148

34.498 (17.760) 16.738 30.531 (13.478) 17.053
b. Ativos não circulantes mantidos para venda - A Companhia classifica ativos um ativo não circulante como mantido 
para venda quando o seu valor contábil será recuperado, principalmente, por meio de transação de venda em vez do 
uso contínuo. Estes ativos não circulantes e mantidos para venda são mensurados pelo menor entre o seu valor 
contábil e o valor justo líquido das despesas de venda. As despesas de venda são representadas pelas despesas 
incrementais diretamente atribuíveis à venda, excluídos as financeiras e os tributos sobre o lucro. Os critérios de 
classificação de ativos não circulantes mantidos para venda são atendidos quando a venda é altamente provável e o 
ativo ou o grupo de ativos mantido para venda estão disponíveis para venda imediata em suas condições atuais, 
sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para venda de tais ativos mantidos para venda. O nível 
hierárquico de gestão apropriado da Companhia está comprometido com o plano de venda do ativo. O ativo imobilizado 
não é depreciado quando classificados como mantidos para venda. Ativos e passivos classificados como mantidos 
para venda são apresentados separadamente como itens circulantes no balanço patrimonial. Em 2019, a Companhia 
se comprometeu com um plano para vender parte do ativo imobilizado em sua subsidiária nos Estados Unidos. Assim, 
parte do imobilizado, mais especificamente os contêineres, foram transferidos para o grupo de ativos não circulantes 
destinados para venda. Os esforços para a venda desse grupo de ativos já começaram e a venda deve ocorrer até o 
final de 2021.
c. Movimentação do custo Consolidado

2018 Baixas Adições Variação cambial (*) Transferências 2019

Móveis e utensílios (a) 1.530 - 4 17 - 1.551
Máquinas e equipamentos 13.113 - - 218 3.043 16.374
Equipamentos eletrônicos 2.974 - 80 83 - 3.137
Benfeitoria em imóveis de terceiros (b) 8.895 - - - 196 9.091
Instalações 62 - - - 62
Equipamento de transporte 531 - - (124) - 407
Direito de uso arrendamento - - 1.637 - - 1.637
Imobilizações em andamento 1.284 - 1.955 - (3.239) -
Contêiner (c) - - - - - -
Cenografia 1.364 - - 55 - 1.419
Outros 778 - 12 30 - 820

30.531 - 3.688 279 - 34.498
Consolidado

2017 Baixas Adições Variação cambial (*) Transferências 2018

Móveis e utensílios (a) 1.585 (339) 157 127 - 1.530
Máquinas e equipamentos 12.319 - - 794 - 13.113
Equipamentos eletrônicos 2.631 - 5 338 - 2.974
Benfeitoria em imóveis terceiros (b) 9.490 (717) 17 105 - 8.895
Instalações 62 - - - - 62
Equipamento de transporte 489 - - 42 - 531
Imobilizações em andamento 17 - 1.267 - - 1.284
Contêiner (c) 3.625 - - 621 (4.246) -
Cenografia 1.164 - - 200 - 1.364
Outros 668 - - 110 - 778

32.050 (1.056) 1.446 2.337 (4.246) 30.531
(a) Móveis e utensílios Rock In Rio USA, Inc. (b) Benfeitoria em imóveis de Terceiros baixa Rock In Rio USA, Inc. (c) 
Contêiner (ativo destinado para venda) (*) Refere-se ao efeito de conversão nas controladas Better World S/A e Rock 
in Rio EUA, Inc., com moeda funcional diferente da moeda de apresentação. A despesa de depreciação reconhecida 
na demonstração do resultado consolidado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$4.256 (R$4.187 
em 31 de dezembro de 2018). A Companhia avaliou e não identificou fatores de indicadores de impairment e por esta 
razão não realizou o teste de recuperabilidade (impairment) dos seus ativos imobilizados considerando o valor em 
uso ou valores realizáveis líquidos dos itens do imobilizado. A Administração da Companhia entende que a recuperação 
dos recursos aplicados na aquisição do imobilizado é plenamente viável por meio dos fluxos futuros líquidos de caixa. 
11. Intangível: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o saldo do intangível consolidado apresenta a seguinte composição:

Consolidado
2019 2018

Ágio 134.343 134.343
Marca - “Rock in Rio” 28.174 28.174
Outros ativos intangíveis 130 164
Total 162.647 162.681
O teste de recuperabilidade do ágio está apresentado na nota explicativa 9.1.
12. Fornecedores: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o saldo de contas a pagar apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

A vencer 1 5 10.219 5.017
Vencidos até 30 dias - - 1.460 281
Vencidos de 31 a 60 dias - - 533 1.129
Vencidos de 61 a 90 dias - - 191 786
Vencidos há mais de 90 dias - - 2.037 1.049
Total 1 5 14.440 8.262
13. Passivo de Arrendamento: Na data de início do arrendamento o Grupo reconhece os passivos de arrendamento 
mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo do 
arrendamento. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, o Grupo utilizou a taxa de desconto 
basada no mercado (IFRS 16.26) caso tivesse que adquirir por prazo semelhante e com garantia semelhante os 
recursos necessários para compra dos ativos. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é 
aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. A 
controladora Rock World S.A. aluga as suas instalações administrativas no Rio de Janeiro sob um contrato de 
arrendamento operacional, sem opção de compra, que expira em janeiro de 2022 e com um pagamento mensal 
de aluguel de R$51. O pagamento da locação é reajustado anualmente com base na variação do IGP-M. A seguir 
estão os valores contábeis dos ativos de direito de uso das instalações administrativas reconhecidos e as 
movimentações durante o período:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Em 1º de Janeiro - - 1.767 -
Ajuste Valor Presente em 1º.01.19 - - (226) -
Pagamentos - - (584) -
Atualização de Juros/correção - - 216 -
Em 31 de Dezembro de 2019 - - 1.173 -
Circulante - - 511 -
Não Circulante - - 662 -
A controladora Rock World S.A. também possui um contrato de aluguel com a Concessionaria Rio Mais, proprietária 
dos imóveis, que atualmente compõe o Parque Olímpico do Município do Rio de Janeiro, onde foi realizado a Edição 
do Rock In Rio 2019. O acordo ainda prevê que futuramente, caso a Concessionaria concorde, a seu exclusivo critério, 
com a renovação das condições a ser posteriormente ajustadas a realização do Rock in Rio 2021. O referido contrato 
prevê que a Rock World S.A. pague o aluguel mínimo de R$3.500, para cada uma das edições do Rock in Rio, e o 
valor do aluguel variável em razão da quantidade de ingressos vendidos em cada umas das edições previstas. A Rock 
World não possui direito de controlar o ativo identificado, nesse caso o Parque Olímpico, pois apenas poderá utilizá-lo 
por um período curto para a realização dos festivais, descaracterizando assim a aplicabilidade do novo pronunciamento. 
Por isso, para o contrato em questão a contabilização permanecerá a mesma conforme IAS 17, reconhecendo a 
despesa de aluguel de acordo com a competência.
14. Tributos e encargos sociais a recolher e imposto de renda e contribuição social a pagar

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

COFINS e PIS - parcelado - - 3.514 3.514
COFINS - - 617 -
PIS - - 127 -
Imposto sobre serviço - - 325 1.126
Imposto de renda retido na fonte de prestadores de serviço - - 192 14
Contribuições previdenciárias - - 220 61
Imposto Valor Acrescentado (IVA) - Better World - - 39 325
Outros - - 38 25
Circulante - - 5.072 5.065
Imposto de renda e contribuição social - - 455 630

- 455 630
COFINS e PIS - parcelado - - 6.734 10.248
Não circulante - - 6.734 10.248
15. Receitas diferidas

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Patrocínios - - 3.649 25.013
Venda de ingressos - - 960 25.034
Outras receitas (a) - - 1.347 1.655

- - 5.956 51.702
Circulante  - - 4.784 51.702
Não circulante - - 1.172 -
(a) Estas receitas referem-se basicamente à cessão de marca, licenciamento e vendas do Rock in Rio Club.

16. Imposto de renda e contribuição social
Reconciliação do imposto de renda e contribuição social

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social 40.842 (17.026) 79.407 (28.790)
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal (13.886) 5.789 (26.998) 9.789
Efeito de alíquota de entidade no exterior - - (846) (1.284)
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial 14.150 (5.287) - -
Ajuste prejuízo fiscal controladas no exterior não reconhecido - - (525) (672)
Despesas não dedutíveis - - (477) (1.061)
Outros (264) (502) 266 332

- - (28.580) 7.104
Imposto de renda e contribuição social do exercício
Resultado com imposto de renda e contribuição social
  diferidos no exercício - - (4.396) 7.781
Resultado com imposto de renda e contribuição social
  correntes no exercício - - (24.184) (677)
Alíquota efetiva do imposto de renda e da contribuição social 0% 0% 36% 25%
Imposto de renda e contribuição social diferidos: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os saldos de imposto de 
renda e contribuição social diferidos são compostos como segue:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Imposto de renda e da contribuição social sobre prejuízo fiscal
  e base negativa Rock World S.A. - - - 7.423
Better World S.A - - 8.847 7.027
Rock In Rio Madrid - - 10 18
Rock In Rio USA, Inc - - 507 654
Like Fest Eventos Ltda - - 9 -
Diferenças temporárias - Instrumentos financeiros derivativos - - - 561
Diferenças temporárias - Variação cambial - - 1.051 (338)
Impostos diferidos ativo bruto - - 10.424 15.345
Impostos diferidos não reconhecidos (a) - - (526) (672)
Impostos diferidos ativos - - 9.898 14.673

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Diferenças temporárias - Intangível (b) 9.579 9.579 9.579 9.579
Impostos diferidos passivos 9.579 9.579 9.579 9.579
(a) Imposto diferido não reconhecido refere-se aos prejuízos fiscais das controladas Rock in Rio Madrid e Rock in Rio 
USA, Inc. em função da ausência de expectativa de resultados tributáveis futuros. (b) A Companhia reconheceu o 
imposto de renda e contribuição social diferido passivo em uma combinação de negócios dado que parte do valor 
pago foi alocado a um intangível com vida útil indefinida, Marca. Esse imposto diferido foi reconhecido considerando 
a diferença de base contábil e fiscal. (c) Expectativa de realização dos impostos diferidos ativos
Em Controladora Consolidado
202 - 877
2021 - 1.051
2022 - 2425
2024 - 2425
2026 - 2425
2028 - 695

- 9.898
17. Partes relacionadas: Os saldos com partes relacionadas estão apresentados conforme abaixo:

Controladora
2019 2018

Emprésti-
mos a pagar
partes rela- 

cionadas

Outros
contas a
receber

Outras
contas

a pagar

Emprésti
mos a pagar
partes rela-

cionadas

Outros
contas

a receber

Outras
Contas a 

pagar
Rock World S/A - 112 1.084 - 113 1.080
Outros 112 - - 113 - -

112 112 1.084 113 113 1.080
Consolidado

2019 2018

Outras
contas

a receber

Emprésti
mos a pagar
 Partes rela-

cionadas

Forne-
cedores

partes re-
lacionadas

Outras
contas

a receber

Emprésti-
mos a pagar

Partes rela
 cionadas

Forne-
cedores

partes re-
lacionadas

Live Nation 63 - - 62 - -
Better SGPS 73 - - 72 - -
Rock World LLC - - - - - -
SFX Entretenimento - - - - - -
Rock Official 16 - - 15 - -
Rock City (administradores) - 112 - - 112 -
Game Experience Eventos Ltda. 333 - - 333 - -
Like Fest Eventos Ltda. 29 - - 7 - -
Beta Soluções Integradas Ltda. - - 532 - - -
Outros - - 34 - - 33

514 112 566 489 112 33
A Companhia, atualmente, vem avaliando alternativas para prorrogação ou liquidação dos prazos dos empréstimos 
vencidos com suas subsidiárias.
Adiantamento para futuro aumento de capital

Controladora Controladora
Favorecido Valor R$ 31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018
Rock World S/A 27.847 27.847 27.847

27.847 27.847
Consolidado Consolidado

Favorecido Valor R$ 31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018
Valor R$ - 480 -
Rock Official 480 480 -
Remuneração do Pessoal-chave da Administração

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Remuneração pessoal-chave da Administração - - 700 700
- - 700 700

18. Incentivos fiscais: O Grupo atua na captação de recursos para aplicação nos projetos culturais por ela explorados, 
aprovados pela Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro (Decreto nº 44.013 de 02 de Janeiro de 2013 e 
Decreto nº 44.133 de 22 de Março de 2013) e Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (Lei nº 5.553, de 14 
de Janeiro de 2013) não sendo a beneficiária dos valores recebidos. Os valores recebidos pelo Grupo são depositados 
e mantidos em conta corrente ou aplicação financeira única para cada projeto em uma instituição financeira determinada 
por cada órgão público incentivador e apresentados na rubrica “Caixa restrito”. A contrapartida dos valores recebidos 
também está registrada em conta específica para cada projeto no passivo circulante e está representada pela obrigação 
da Companhia aplicar os referidos recursos na realização do projeto aprovado. Os gastos incorridos em cada projeto 
são debitados dessa conta, cujo saldo tende a zerar no fim do projeto. Os valores eventualmente não realizados são 
devolvidos aos referentes órgãos incentivadores quando da prestação de contas do projeto. A diferença apresentada 
entre o saldo da conta específica no passivo circulante e o do caixa restrito refere-se aos custos do projeto, pagos 
com caixa da controladora para serem futuramente reembolsados com recursos incentivados. O registro dessas 
operações incentivadas é de caráter temporário, sem impacto no resultado. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o 
saldo de incentivos fiscais apresenta a seguinte composição:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Incentivos fiscais - - 5 210
- - 5 210

19. Patrimônio líquido: a.Capital social - Em dezembro de 2019 o Capital Social é representado por 7.810.302
ações (7.727.434 em dezembro de 2018), sendo todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 2019, os 
acionistas da Companhia aprovaram um aumento de capital mediante a emissão de 82.868 ações ordinárias, no valor 
total de R$2.932, dos quais R$2.164 foram pagos à vista e R$768 relativos a dividendos já declarados a alguns 
acionistas e ainda não pagos. A Companhia teve as seguintes mudanças em seu capital durante 2018: - Em 4 de maio 
de 2018, os acionistas da Companhia aprovaram o resgate e cancelamento de 3.454.875 ações ordinárias detidas 
pelo ex-acionista SFX Entretenimento do Brasil Participações Ltda., Representando 50% do capital, ao preço total de 
resgate de R$92.103. O pagamento do resgate foi feito na conta de reserva de capital e em uma parcela do saldo de 
lucros acumulados. - Em 4 de maio de 2018, os acionistas da Companhia também aprovaram a emissão de 3.454.875 
ações ordinárias para o novo acionista Live Nation International Holdings BV, representando 50% do capital social, no 
valor total de R$122.244 (R$1.000 para o capital R$121.244 para reserva de capital). - Também em 4 de maio de 
2018, os acionistas da Companhia aprovaram um aumento de capital mediante a emissão de 817.684 ações ordinárias, 
no valor total de R$28.930, dos quais R$14.465 foram pagos à vista e R$14.465 relativos a dividendos já declarados. 
alguns acionistas e não pagos. b. Reserva de Lucros - É composto como segue:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Saldo inicial - 80.045 - 80.045
Resgate das ações SFX do Brasil - (39.103) - (39.103)
Distribuição de dividendos para acionistas fundadores - (31.473) - (31.473)
Absorção de prejuízo com reserva de lucros a realizar - (9.469) - (9.469)
Resultado do exercício constituição de reserva legal 1.664 - 1.664 -
Resultado do exercício constituição de reserva retenção de lucros 12.648 - 12.648 -
Saldo final 14.312 - 14.312 -
c. Outros resultados abrangentes - Incluem as diferenças de conversão para real das demonstrações financeiras 
das controladas com moeda funcional (Euro ou dólar americano) diferente da controladora, além dos efeitos de 
mudança no valor justo de instrumentos derivativos designados como instrumentos de hedge. d. Dividendos - Conforme 
o acordo de acionistas da Companhia, mediante deliberação em assembleia geral, estabelece o pagamento de 
dividendos mínimos obrigatórios de 60% sobre o lucro líquido do exercício ou em um período intermediário, ajustado 
nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia calculou 
um dividendo mínimo obrigatório de R$18.973. Os dividendos declarados foram calculados conforme seguem:

2019 2018
Saldo inicial (7.557) -
Resultado do período 40.842 (17.026)
Absorção de prejuízo - 9.469
(-) Reserva legal (5%) 1.664 -
Base de cálculo para cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios 31.621 -
Dividendos propostos (60%) 18.973 -
Constituição de reserva de retenção de lucros 12.648 -
Saldo final - (7.557)
20. Receita operacional líquida: São receitas reconhecidas com fato gerador no ano calendário de 2019.

Consolidado
2019 2018

Patrocínio 133.147 31.554
Venda de ingressos 265.255 33.013
Outras receitas (a) 30.165 12.023
(-) Impostos sobre vendas (51.324) (643)

377.243 75.947
Receita por região: 2019 2018
Brasil 361.982 3.994
Portugal 15.261 71.953

377.243 75.947
(a) O valor de outras receitas corresponde às receitas de direitos autorais, consultoria, cessão de uso de marcas e 
serviços de produção.
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21. Custos dos serviços prestados

Consolidado
2019 2018

Marketing e publicidade (12.597) (5.728)
Cachês de artistas (115.810) (30.642)
Serviços profissionais (27.497) (5.693)
Infraestrutura (2.081) (1.324)
Aluguel Cidade do Rock (6.784) (27)
Aluguel de equipamentos e estruturas (24.978) (3.889)
Comerciais (645) (344)
Associações e classes (9.983) (1.136)
Cenografia (9.564) (4.166)
Pessoal próprio (8.078) (99)
Hospedagem e passagens aéreas (13.013) (1.472)
Alimentação e bebidas (6.174) (864)
Serviços profissionais especializados (8.099) (11.544)
Materiais (3.199) (2.565)
Ações de comunicação (3.944) (730)
Manutenção (2.224) (1)
Aluguel de veículos e estacionamento (3.140) (125)
Segurança do evento (7.543) (1.640)
Serviços legais (5.807) (12)
Fretes terrestres e marítimos (745) (401)
Projetos sociais (50) (1.297)
Comissões (13.201) -
Custos com depreciação de equipamentos (790) (717)
Outros custos (1.499) (3.349)

(287.445) (77.765)
22. Despesas administrativas e gerais

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Despesas com pessoal - - (8.102) (7.636)
Despesas administrativas (1) - (1.589) (3.202)
Serviços de terceiros (808) (955) (4.568) (13.283)
Depreciação - - (3.466) (3.470)
Impostos e taxas - - (1) (1.174)

(809) (955) (17.726) (28.765)
23. Resultado financeiro

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Rendimentos financeiros 32 1 4.491 130
Resultados de derivativos - - 4.793 1.372
Variação cambial - - 8.785 11.679
Outras receitas financeiras - - 84 25
Receitas financeiras 32 1 18.153 13.206
IOF - - (419) (120)
Juros sobre empréstimos - - - (909)
Despesas bancárias - (522) (62) (534)
Juros e multa s/ parcelamento
  de impostos - - (352) (137)
Resultados de derivativos - - (1.642) (873)
Outras despesas financeiras - - (12) (63)
Juros sobre arrendamento mercantil - - (120) -
Variação cambial - - (7.662) (8.046)
Despesas financeiras - (522) (10.269) (10.682)
Total - (521) 7.884 2.524
24. Instrumentos financeiros: 24.1. Instrumentos derivativos - A
Companhia, suas coligadas e controladas, têm por política contratar operações 
com instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de mitigar os riscos 
inerentes às suas operações, principalmente aqueles referentes aos gastos 
com produção dos eventos realizados. A Companhia, suas coligadas e 
controladas não adquirem instrumentos financeiros derivativos de caráter 
especulativo. a. NDF - Non-Deliverable Forward - A Companhia utiliza 
instrumentos financeiros derivativos, As operações de NDF - Non-Deliverable 
Forward, são contratadas com o objetivo de mitigar os riscos de variação do 
dólar norte-americano perante o ao real brasileiro em relação aos custos de 
produção do evento Rock in Rio. Estes instrumentos financeiros derivativos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que um contrato de 
derivativo é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao valor justo. 
Derivativos são registrados como ativos financeiros quando o valor justo é 
positivo e como passivos financeiros quando o valor justo é negativo. Para fins 
de contabilidade de hedge, os referidos instrumentos de proteção foram 
classificados como hedge de fluxo de caixa, uma vez que visa proteger 
Companhia contra mudanças nas taxas de câmbio em 100% das operações 
que envolvem cachês de artistas internacionais. A parcela efetiva do ganho 
ou perda do instrumento de hedge é reconhecida em outros resultados 
abrangentes, enquanto qualquer parcela inefetiva é reconhecida imediatamente 
na demonstração do resultado. A reserva de hedge de fluxo de caixa é ajustada 
ao menor valor entre o ganho ou a perda acumulada no instrumento de hedge
e a mudança acumulada no valor justo do item objeto de hedge. A Companhia 
utiliza contratos futuros de moedas como hedge de sua exposição ao risco de 
moeda estrangeira em transações previstas e compromissos firmes. As 
mudanças nas politicas contábeis resultantes da adoção do CPC 48/IFRS 9 
foram aplicadas prospectivamente. As operações de NDF - Non-Deliverable 
Forward, contratadas com o objetivo de mitigar os riscos de variação do dólar 
norte-americano perante o ao real brasileiro em relação aos custos de produção 
do evento Rock in Rio. Em 31 de dezembro de 2019, o Grupo apurou ganho 
líquido no montante de R$3.261 (perda de R$1.648 em 31 de dezembro de 
2018) tendo todas as operações liquidadas dentro do exercício. 
24.2. Gerenciamento de riscos financeiros: O Grupo está exposto a riscos 
advindos de instrumentos financeiros associados a suas operações. Em 31 
de dezembro de 2019 e de 2018, a Administração avaliou que o Grupo está 
exposta aos seguintes riscos: • Risco de Crédito; • Risco Cambial; • Risco de 
Liquidez; e • Risco de Mercado. A estratégia de gerenciamento de riscos do 
grupo é definida pela alta administração em conjunto com o Conselho de 
Administração. A diretoria é responsável por supervisionar a gestão desses 
riscos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir 
mudanças nas condições de mercado e nas atividades do grupo. A seguir 
estão demonstrados os instrumentos financeiros e os principais riscos 
financeiros aos quais o Grupo está exposto, as estratégias de gerenciamento 
de riscos aplicadas e os respectivos efeitos nas demonstrações financeiras:

Controladora Consolidado
2019 2019

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros não mensurados
  ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 1.387 1.387 33.565 33.565
Contas a receber - - 17.340 17.340
Outras contas a receber - - 1.276 1.276
Empréstimos a receber partes 
  relacionadas - - - -
Adiantamento para futuro aumento
  de capital - - 480 480
Outros ativos financeiros - - 48 48
Outras contas a receber com partes
  relacionadas 112 112 513 513

31 de dezembro de 2018 Consolidado
Fluxos de caixa contratuais

Em milhares de Reais

Valor 
con-
tábil

6 meses 
ou menos

6-12
meses

1-2
anos

2-5
anos

Mais
que 5 
anos

Passivos financeiros
  não derivativos
Fornecedores 8.257 8.257 - - - -
Fornecedores - partes
  relacionadas 33 33 - - - -
Empréstimos a pagar 
  partes relacionadas 113 113 - - - -
Outras contas a pagar 1536 1536 - - - -

9.928 9.928 - - - -
Passivo financeiros
  derivativos 1.649 - 1.649 - - -
NDFs

1.649 - 1.649 - - -
d. Risco de taxa de juros - A Companhia não possui ativos relevantes 
sujeitos a variações de taxas de juros. O risco de taxa de juros advém, de 
operações de empréstimos e financiamentos contratadas pela Companhia 
e suas controladas também não traz risco de taxas de juros uma vez que as 
taxas para as operações mais relevantes, são pré fixados, vide nota 
explicativa nº 13.
25. Provisão para contingências: Durante o curso normal dos negócios, o 
Grupo está ocasionalmente envolvida com reclamações e litígios. As provisões 
são constituídas quando a probabilidade de perda é considerada provável e 
o montante desta perda pode ser razoavelmente estimado. Em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018, não foram constituídas provisões por não existirem processos 
relevantes com expectativa de perda provável. Não são estabelecidas provisões 
para as contingências cuja probabilidade de perda é possível. O Grupo possui 
em 31 de dezembro de 2019 discussões judiciais de perda possível cuja o 
risco financeiro é de aproximadamente R$3.350 (R$3.383 em 31 de dezembro 
de 2018). A determinação da probabilidade e a estimativa do valor real de tais 
perdas são inerentemente imprevisíveis e, portanto, é possível que o resultado 
final de tais reclamações e litígios possam ser diferentes dos valores das 
causas. A principal ação cível em que o Grupo responde solidariamente foi 
impetrada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A ação proposta 
em 20 de agosto de 2019 busca indenização por práticas de propaganda 
irregular de cigarros durante a edição do Rock in Rio 2017 e proibição em 
edições futuras. Em agosto de 2019, foi realizada uma audiência de conciliação 
onde foram firmadas obrigações em relação à venda de cigarros sob pena de 
multa de R$100 mil reais e designando diligências de inspeção, sendo o valor 
total estimado da ação de R$1 milhão. Em novembro de 2019, o Grupo entrou 
com recurso solicitando a redução do valor da multa. Atualmente aguarda-se 
a manifestação do Ministério Público. Os consultores jurídicos do Grupo a 
consideram com chance possível de perda. O Grupo também era parte 
envolvida em outros processos trabalhistas e cíveis em andamento e que está 
discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As 
causas trabalhistas somam R$747 mil (R$626 mil na esfera administrativa), 
havendo um único processo significativo, no montante de R$341 mil que ainda 
transita na esfera administrativa por ter sido interpretado pela Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro irregularidade nas 
contratações e valores pagos ao SATED-RJ. Em 14 de dezembro de 2017, o 
Grupo foi autuado pela Fazenda do Município do Rio de Janeiro visando, em 
síntese, com a cobrança de ISS sobre a importação de serviços, destes os 
quais se destaca o cachê dos músicos contratados no exterior relativo ao 
período de 2012 a 2016. O valor atualizado do referido auto de infração é de 
R$13.893 mil. O entendimento dos Consultores Jurídicos do Grupo é que o 
risco de perda é remoto para a importação dos serviços dos artistas e 
representa 89% do valor do débito que totaliza o montante de R$12.365 mil. 
Para os demais serviços técnicos contratados durante o mesmo período 
entende-se que o risco de perda é possível para o Grupo com uma exposição 
total em R$1.528 mil. Em janeiro de 2018, o Grupo entrou com um mandado 
de segurança contra a Fazenda do município do Rio de Janeiro solicitando o 
afastamento da cobrança do ISS sobre importação de serviços, quando em 
junho foi deferida liminar determinando a suspensão e exigilidade do 
recolhimento do imposto a qual continua em vigor. Diante da liminar concedida, 
o Grupo não vem recolhendo o ISS sobre importação de serviço no exercício 
de 2019. Atualmente aguarda-se nova decisão. Em 30 de agosto de 2017, o 
Grupo entrou com o mandado de segurança contra Receita Federal do Brasil 
visando à exclusão do ISS (Imposto sobre serviços) da base de cálculo das 
contribuições sociais PIS e COFINS, bem como a recuperação/repetição dos 
valores recolhidos a maior nos últimos 5 anos, onde em 2018 foi concedida 
liminar a favor o Grupo. A Receita Federal entrou com Recurso Especial e 
extraordinário e aguarda-se nova decisão. Um procedimento arbitral foi 
instaurado em 2018 pela IMM Live Ltda. contra o Grupo e seus acionistas 
relacionado à operação realizada entre a Live Nation e os acionistas fundadores 
em maio de 2018 para discussão de eventuais direitos de preferência e venda 
conjunta. Em dezembro de 2019, foi homologada a desistência manifestada 
pela Autora e julgado como processo extinto e arquivado. Com base na 
experiência o Grupo, informações atuais e na legislação aplicável, não se 
acredita que seja razoavelmente possível que qualquer processo ou eventuais 
sinistros relacionados terão um efeito material nas demonstrações financeiras. 
As provisões para eventuais perdas decorrentes desses processos são 
estimadas e atualizadas amparada por seus consultores legais.
26. Eventos subsequentes: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma emergência 
de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e 
entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, 
aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar 
os seguintes impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. Considerando a situação atual da disseminação do surto, 
avaliamos os possíveis impactos e, considerando a imprevisibilidade da 
evolução do surto e dos seus impactos, não é atualmente praticável fazer 
uma estimativa do efeito financeiro do surto nas receitas e fluxos de caixa 
operacionais estimados, ou do valor recuperável da UGC. Entendemos que 
a nossa projeção de receitas e dos fluxos de caixa operacionais para o ano 
de 2020 se mantém, até presente data, não gerando a necessidade de 
reconhecer uma perda ao valor recuperável no ágio bem como na 
recuperabilidade dos impostos diferidos. A Administração continua mantendo 
seus esforços para que haja a continuidade do festival a ser realizado em 
Lisboa nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2020. A Administração continua 
avaliando de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição 
patrimonial e financeira do Grupo, com o objetivo de implementar medidas 
apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas 
demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão dessas 
demonstrações financeiras, as seguintes principais medidas foram tomadas: 
• As condições contratuais com atuais patrocinadores não sofreram quaisquer 
alterações não necessitando nenhum tipo de desembolso adicional; • Os 
artistas contratados até presente data mantêm seu compromisso de realizar 
os shows nas datas agendadas; • Implementação de medidas temporárias 
no quadro de funcionários, como o home office de forma que todos possam 
manter seus esforços na realização do festival.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A Diretoria e aos Acionistas daRock City S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
da Rock City S.A.  (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e 
consolidada, da Rock City S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de 
caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes 
em relação à Companhiae suas controladas, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável 
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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 financeiras individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 

ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras 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 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e 
suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos 
auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras 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, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 

evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. - Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhiae suas controladas. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem 
em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades 
de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2020
 Auditores Independentes Juliana Ribeiro de Oliveira
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Controladora Consolidado
2019 2019

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Passivos financeiros não 
  mensurados ao valor justo
Fornecedores 1 1 14.440 14.440
Fornecedores - partes relacionadas - - 566 566
Passivos financeiros de arrendamento - - 1.173 1.173
Adiantamentos de clientes - - 381 381
Outras contas a pagar - - 1.577 1.577

Controladora Consolidado
2019 2019

Valor 
contábil

Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Caixa e equivalentes de caixa 1 1 18.549 18.549
Contas a receber - - 13.463 13.463
Outras contas a receber - - 1.451 1.691
Outros ativos financeiros - - 51 51
Outras contas a receber com partes
  relacionadas 113 113 489 489
Passivos financeiros não
  mensurados ao valor justo
Fornecedores 5 5 8.262 8.262
Fornecedores - partes relacionadas - - 33 33
Empréstimos e financiamentos - - - -
Adiantamentos de clientes - - 3.001 3.001
Outras contas a pagar - - 1.537 1.537
Passivos financeiros mensurados
  ao valor justo
Instrumentos financeiros derivativos - - 1.649 1.649
A tabela a acima apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos 
financeiros e passivos financeiros do Grupo e suas controladas e coligadas e 
inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não 
mensurados ao valor justo. Os instrumentos financeiros derivativos são 
mensurados ao valor justo com base em inputs de nível 2 da hierarquia de 
valor justo, considerando instrumentos similares disponíveis no mercado. Não 
ocorreram transferências entre o Nível 1, Nível 2 e Nível 3 durante o ano. 
Considerando-se o vencimento de curto prazo dos empréstimos, o valor contábil 
é uma aproximação razoável do valor justo. As tabelas abaixo mostram os 
principais riscos financeiros que o Grupo está exposto, as estratégias de gestão 
de risco utilizados e seus efeitos sobre as demonstrações financeiras 
consolidadas. O Grupo também tem um risco relacionado com a concentração 
geográfica de suas operações no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa 
(Portugal e Espanha), estando sujeito a partir de efeitos negativos das forças 
econômicas e políticas dentro desses mercados / áreas geográficas. a. Risco 
de crédito - Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas 
decorrentes da falha de um cliente, ou de uma contraparte em um instrumento 
financeiro, cumprir com suas obrigações contratuais. Os instrumentos 
financeiros que expõem a Companhia ao risco de crédito referem-se aos saldos 
de caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, instrumentos financeiros 
derivativos, empréstimos com partes relacionadas e outros ativos financeiros.
Com o intuito de minimizar esse risco, a Companhia efetua transações apenas 
em instituições financeiras com reconhecida liquidez, mediante definição da 
Administração. O risco de crédito vinculado aos saldos de contas a receber é 
gerenciado através da seleção criteriosa dos clientes, em sua maioria empresas 
de renome nacionalmente e internacionalmente. A Administração acompanha 
constantemente os saldos de clientes e avalia, a cada data de divulgação, a 
necessidade de registro de perdas estimadas. Historicamente, o índice de 
inadimplência verificado é praticamente nulo. O valor contábil dos ativos 
financeiros representa a exposição máxima da Companhia ao risco de crédito. 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, essa exposição máxima, apresentava 
os seguintes montantes:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa 1.387 1 33.565 18.549
Contas a receber - - 17.340 13.463
Outras contas a receber - - 1.276 1.451
Outras contas a receber com partes
  relacionadas 112 113 513 489
Outros ativos financeiros - - - 51

1.499 114 52.694 34.003
b. Risco cambial - O risco cambial decorre da possibilidade de ocorrência de 
variações nas taxas de câmbio, que afetem os saldos de ativos e passivos em 
moeda estrangeira e, consequentemente, as receitas e despesas da 
Companhia. O grupo está exposto a oscilações na taxa de câmbio, provenientes 
da aquisição de equipamentos e serviços no exterior, dos saldos com partes 
relacionadas com sede no exterior, dos investimentos em subsidiárias no 
exterior e dos saldos de empréstimos e financiamentos contratados. Para os 
custos de produção do evento Rock in Rio, a Controladora Rock World S.A. 
contrata operações de NDF com o objetivo de mitigar o risco combial, conforme 
divulgado na nota explicativa 22.1 - Instrumentos derivativos. Em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018, a Companhia e suas controladas possuem os 
seguintes saldos em moeda estrangeira registrados no balanço patrimonial:

Controladora Consolidado
Valor contábil Valor contábil

2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa - - 959 1.022
Contas a receber - - 3.199 2.962
Outras contas a receber - - 1.020 1.186
Outras contas a receber - partes
  relacionadas - - 1.597 134
Outros ativos financeiros - - - 51
Fornecedores - - (2.702) (3.410)
Empréstimos e financiamentos - - - -
Instrumento financeiro derivativo - - - (1.649)
Outras contas a pagar - - - (1.002)
Fornecedores - partes relacionadas - - (34) (33)

- - 4.039 (739)
c. Risco de liquidez - A área financeira dispõe de mecanismos para previsão 
e controle tempestivo das projeções de fluxo de caixa, com o intuito de 
assegurar que a Companhia tenha plena capacidade de honrar suas 
obrigações. Para tanto são monitorados constantemente os níveis de 
endividamento da Companhia e sua controlada. A seguir, estão os vencimentos 
contratuais de passivos financeiros na data da demonstração financeira. Esses 
valores são brutos e não-descontados, e incluem pagamentos de juros 
contratuais e excluem o impacto dos acordos de compensação.
31 de dezembro de 2019 Consolidado

Fluxos de caixa contratuais

Em milhares de Reais

Valor 
con-
tábil

6 meses 
ou menos

6-12
meses

1-2
anos

2-5
anos

Mais
que 5 
anos

Passivos financeiros
  não derivativos
Fornecedores 14.440 14.440 - - - -
Fornecedores - partes
  relacionadas 566 566 - - - -
Empréstimos a pagar 
  partes relacionadas 112 112 - - - -
Passivo e arrendamento 1173 270 540 363 - -
Outras contas a pagar 1.577 1.577 - - - -

17.868 16.965 540 363 - -
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2019
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Rio Trens Participações S.A. submete à apreciação de seus acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

RIO TRENS PARTICIPAÇÕES S.A. e suas controladas
CNPJ/MF Nº 02.720.700/0001-86

Balanços patrimoniais (em milhares de reais)

“As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, devidamente acompanhadas pelo parecer sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da Sociedade. A Administração.”

1 Informações gerais: A Rio Trens Participações S.A. (“Companhia” ou “Rio 
Trens”) foi constituída em 28 de agosto de 1998, e têm como principal objetivo 
a participação em outras sociedades. A sociedade possui investimento na 
SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A (“Supervia” ou 
“Concessionária”), constituída em 2 de setembro de 1998, detentora de direitos 
e obrigações decorrentes da concessão para a prestação de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros na região metropolitana do Rio de Janeiro 
e para execução dos investimentos contemplados no Contrato de Concessão 
e aditamentos posteriores(“Contrato”), no que lhe foi outorgado, em caráter 
exclusivo, pelo prazo de 25 anos, renovável por igual período. As operações 
da SuperVia foram iniciadas em 1º de novembro de 1998 e abrangem cinco 
grandes linhas ferroviárias metropolitanas e 270 quilômetros de vias 
permanentes. A sede social da Companhia está localizada na Rua da América, 
210 - Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ. Resultado e capital circulante 
líquido: A Companhia e o Grupo encerram o exercício de 31 de dezembro de 
2019, com prejuízo de R$ 18.461 e com passivo circulante superior ao ativo 
circulante em R$ 5.740 (2018 – R$ 310.263) no Consolidado. A Administração 
da Companhia tem a expectativa de que o caixa gerado pelas operações do 
próximo exercício seja suficiente para cobrir este capital circulante líquido 
negativo. Alteração do controle da Companhia: A controladora direta da 
Companhia é a Gumi Brasil Participações S.A (“GUMI”), empresa do Grupo 
Gumi, ex-acionista da OM. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, ocorreu a alienação do controle indireto da Companhia, anteriormente 
detido pela Odebrecht Mobilidade S.A. (“OM”) para a Gumi Brasil Participações 
S.A (“GUMI”), empresa do Grupo Gumi (Guarana Urban Mobility Incorporated), 
controlada indireta da Mitsui & co. Em 28 de maio de 2019, a GUMI, realizou 
aporte de capital na Companhia no valor de R$ 759.793, sendo R$ 550.000 em 
moeda corrente e R$ 209.793 através de ativos a receber da Companhia 
convertidos em ações, adquirindo participação de 77,3% e o seu controle. Na 
mesma data, a OTP SPV Participações S.A (“OTP SPV”), empresa do Grupo 
Odebrecht, realizou aporte de capital na Companhia no valor de R$ 77.930 
através de ativos a receber da Companhia convertidos em ações, adquirindo 
participação de 7,7% do seu capital social. Ainda 28 de maio de 2019, a 
Companhia, realizou aporte de capital na Supervia no valor de R$ 826.787, 
sendo R$ 550.000 em espécie e R$ 276.787 através de ativos a receber da 
Supervia que foram convertidos em ações (Nota 15 e Nota 21 (iii) e (iv)). Em 
15 de outubro de 2019, a Rio Trens Corportation (“RTC), antes controladora da 
Companhia, cedeu suas ações para a GUMI na proporção da sua participação 
em 11,4%, elevando a sua participação para 88,7% do capital social da 
Companhia. Em 16 de outubro de 2019, a RTC, cedeu suas ações para a OTP 
SPV na proporção de 3,6%, elevando a participação para 11,3% do capital 
social da Companhia. Desta forma, a GUMI passou a deter diretamente 88,7% 
de participação no capital social da Companhia e seu controle. Das atividades 
e do Contrato de Concessão: Em 28 de junho de 2007, foi assinado o 
aditamento nº VI ao Contrato de Concessão, estabelecendo mudanças nas 
obrigações de natureza civil e trabalhista. Estas mudanças referem-se 
principalmente à obrigação do Estado do Rio de Janeiro no ressarcimento de 
valores liquidados pela Companhia relativos aos processos que envolvam 
sucessão. Em 29 de novembro de 2010, foi assinado o Oitavo Termo Aditivo 
ao Contrato de Concessão para a exploração dos serviços públicos de 
transporte ferroviário de passageiros, que prorrogou o prazo de Concessão, 
até o dia 31 de outubro de 2048. Preço da Concessão – O preço total da 
outorga da Concessão objeto do aditivo, entendido como o valor devido em 
decorrência de sua prorrogação pelo prazo de 25 anos é de R$ 1.240.990 (um 
bilhão duzentos e quarenta milhões e novecentos e noventa mil reais), cuja 
composição está apresentada nos Anexos I e II do aditivo nº VIII do Contrato 
de Concessão, que sucintamente cita: • O preço da outorga é pago pela 
Concessionária por meio de dação em pagamento através da realização de 
investimentos, tais como aquisição de trens, revitalização de via permanente, 
aquisição de novo sistema de sinalização, etc. Estes investimentos gerarão 
novas receitas para a Companhia. Sendo certo que estes investimentos, além 
de atender ao interesse público primário, desonera o Estado da obrigação de 
realizar tais investimentos no sistema. • Os investimentos pagos ao Estado são 
realizados sem majoração da tarifa em vigor e tampouco considerados para 
efeito de revisão tarifária. Bens reversíveis – São considerados bens 
reversíveis, para os fins do aditivo e do Contrato, todos os bens destinados e 
vinculados à prestação dos serviços objeto da concessão, independentemente 
de serem propriedade da Flumitrens, Central, Estado ou da Concessionária, a 
qualquer tempo. Sucessão – O Estado, em cumprimento à cláusula 24 do 
Contrato de Concessão, consolidada na cláusula 22 do Oitavo Termo Aditivo 
ao Contrato de Concessão, reconhece que os fatos havidos em data anterior à 
tomada de posse não serão de responsabilidade da Concessionária. Demais
aditivos ao Contrato de Concessão: Em 25 de agosto de 2014, foi assinado 
o Nono Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos 
serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto 
a permuta de investimentos previstos no Oitavo termo Aditivo, no valor de R$ 
250.000 (duzentos e cinquenta milhões de reais), onde a Companhia deixa de 
adquirir 10 novos trens e reformar 41 trens antigos e se compromete a reformar 
seis estações ferroviárias estratégicas para a realização dos Jogos Olímpicos, 
promovido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) que foi realizado na 
Cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016, em troca do compromisso do Estado 
do Rio de Janeiro em adquirir 22 novos trens. As estações ferroviárias foram 
as de São Cristóvão, Deodoro, Magalhães Bastos, Vila Militar, Ricardo de 
Albuquerque e Engenho de Dentro. Em 2015, o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao 
Contrato de Concessão, exerceu o direito estabelecido em contrato com o 
consórcio chinês liderado pela China National Machinery Import & Export Corp 

para a compra de mais 10 (dez) trens, que foram entregues pelo Estado em 
2016. Também em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo 
aditivo ao Contrato de Concessão o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
licitou a compra de 12 (doze) trens. O vencedor foi a Alstom Brasil Energia e 
Transportes S.A, o Estado do Rio de Janeiro entregou todos os trens à 
Concessionária no ano de 2018. Em 21 de dezembro de 2017, foi assinado o 
Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos 
serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto 
permitir a realização de investimentos feitos pela Companhia ou sua controlada 
ou terceiro contratado por esta na exploração continua de fontes de receitas 
alternativas, acessórias ou de projetos associados, inclusive decorrente de 
exploração de centro de compras, serviço de lazer na configuração 
administrativa autônoma de shopping center ou empreendimento imobiliário 
nos bens reversíveis de demais áreas integrantes da Concessão. Este aditivo 
dá segurança jurídica a investimentos realizados por terceiros, que poderão 
explorar as receitas acessórias até o prazo final da Concessão. Reajuste de 
tarifas – As tarifas são reajustadas anualmente, com base na variação do 
IGP-M publicado pela FGV ocorrida no período de 12 meses imediatamente 
anteriores, calculado no mês de novembro de cada ano. A tarifa será objeto de 
revisão ordinária que independentemente do reajuste tarifário previsto no item 
anterior e ocorrerá a cada 5 anos ou extraordinária. A revisão extraordinária 
dar-se-á a qualquer momento na ocorrência de circunstâncias que altere o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em 02 de fevereiro de 2019, 
através da deliberação AGETRANSP nº 1056, considerando o cálculo baseado 
na variação do IGP-M apurada no período anterior, conforme estabelecido no 
mecanismo de reajuste anual ordinário, a tarifa foi ajustada para  R$ 4,60. Em 
02 de fevereiro de 2020, através da deliberação AGETRANSP nº 1120 será 
reajustada a tarifa para R$ 4,70, decorrente do reajuste anual ordinário, 
calculado com base na variação do IGP-M do período anterior. Desequilíbrio
extraordinário do Contrato de Concessão: Em 2014, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL autorizou aumentos extraordinários na tarifa de 
energia elétrica bem como a instituição das chamadas “Bandeiras Tarifárias”. 
Tal aumento extraordinário na tarifa de energia desencadeou o desequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão por ser a energia elétrica um 
dos principais insumos na operação do sistema de transporte ferroviário. Em 
28 de novembro de 2014, conforme disposto na cláusula sétima, B, parágrafo 
13, do Contrato de Concessão, a Companhia ingressou junto à AGETRANSP 
com pedido de revisão extraordinária do Contrato de Concessão. Em junho de 
2015, através da Deliberação 678/2015 a AGETRANSP reconheceu o direito 
da Companhia e recomendou que o Poder Concedente adotasse medidas 
compensatórias para reequilibrar a Companhia. Em 28 de dezembro de 2015, 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro – (“ERJ”), editou o Decreto lei n° 
7.173/2015 que “Dispõe sobre o resgate, pelo Estado do Rio de Janeiro, de 
obrigações da Supervia – Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. 
oriundas do fornecimento de energia elétrica e autoriza sua compensação com 
créditos tributários já constituídos ou que venham a ser constituídos contra a 
Light S.E.S.A.”. Dessa forma, o montante da dívida da Companhia, até o mês 
de novembro de 2015, no valor de R$ 39 milhões decorrente das faturas de 
energia elétrica pagas parcialmente, foi liquidado pelo Governo do Estado do 
Rio de Janeiro perante o concessionário de energia. Em 17 de novembro de 
2016, a Companhia decidiu por ingressar com ação na 16ª Vara de Fazenda 
Pública, através do processo 0394553-02.2016.8.19.0001, com o objetivo de 
demandar o ERJ quanto à solução para o reequilíbrio extraordinário do 
Contrato de Concessão, processo no qual a Light foi incluída no polo passivo 
da ação, uma vez que a partir de janeiro de 2017 a Companhia passou a 
realizar o pagamento parcial das faturas de energia elétrica, com base nos 
critérios estabelecidos pela nota técnica nº 18, de 21 de dezembro de 2015, 
emitida pela AGETRANSP a fim de determinar a parcela devida pela 
Companhia e a parcela de responsabilidade do ERJ. Em 19 de dezembro de 
2016, a Light ingressou com pedido de falência contra a SuperVia através do 
processo 0434451-22.2016.8.19.0001, alegando a insolvência da Companhia 
pelo não pagamento de parte das faturas de energia elétrica relativas ao 
segundo semestre de 2016, as quais já eram objeto de discussão no processo 
0394553-02.2016.8.19.0001 que tramita na 16ª Vara de Fazenda acima 

descrito. Em 03 de maio de 2017, a 16ª Vara de Fazenda Pública reconheceu 
que há um desequilíbrio econômico financeiro no contrato de concessão, 
contudo, negou liminar com antecipação de tutela para que o ERJ assumisse 
o valor a pagar para a concessionária de energia elétrica, pois o ERJ 
encontrava-se em crise financeira e não vem conseguindo honrar em dia seus 
compromissos com o funcionalismo público. Na visão do judiciário, faz 
necessário analisar a fundo tal questão, sendo prudente o diálogo entre todos 
os envolvidos. Em 29 de setembro de 2017, a 16ª Vara de Fazenda Pública 
intimou a AGETRANSP pelo Ofício 131/2017/OF a se pronunciar no sentido de 
que fosse informado se as revisões extraordinária e ordinária do contrato de 
concessão celebrado entre a SUPERVIA e o ERJ, foram efetivas no sentido de 
estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do mesmo. Em 30 de outubro de 
2017, a AGETRANSP emitiu o OF. AGETRANSP/PGA nº 038/17, onde 
informou que o equilíbrio do contrato foi efetivado até novembro de 2015. A 
Administração da Companhia entende que esse ofício reforça o entendimento 
que o ERJ é o devedor da diferença da fatura emitida pelo concessionário de 
energia elétrica, cujo montante em desequilíbrio até a data base 31 de 
dezembro de 2019 é de 193.913 (R$ 172.924 em 2018) (Nota 7) reconhecidos 
nas demonstrações contábeis na rubrica “Contas a receber” no Ativo não 
circulante. Em 30 de julho de 2018, a SuperVia  celebrou acordo Termo de 
Quitação e Outras Avenças com a Light Serviços de Energia S.A. , homologado 
judicialmente (Nota 13(c)) para encerramento da ação de falência (0434451-
22.2016.8.19.0001) e ações de cobrança ajuizadas pela Light . A celebração 
do referido acordo (1) permitiu a migração da Companhia para o Ambiente de 
Contratação Livre (ACL), solucionando de forma definitiva a situação de 
desequilíbrio no Contrato de Concessão no que tange aos aumentos 
extraordinários na tarifa de energia elétrica, e (2) fez com que a Light desistisse 
do recurso interposto no requerimento de falência e de todas as ações de 
cobrança ajuizadas contra a SuperVia. O acordo celebrado entre a Light e a 
SuperVia, acima descrito, não renuncia, sob qualquer aspecto, ao direito 
pleiteado pela SuperVia na ação que tramita na 16ª Vara de Fazenda, referente 
ao desequilíbrio econômico financeiro do Contrato de Concessão por valores 
que cabem ser liquidados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tal 
acordo foi aditado em 24 de junho de 2019 a fim de repactuar a forma de 
parcelamento da parte desequilibrada das faturas de energia. Em 01 de agosto 
de 2018, após a celebração do Termo de Quitação e Outras Avenças celebrado 
com a Light, as partes manifestaram-se, conjuntamente, pela desistência da 
ação apenas quanto à Light, com sua consequente exclusão do polo passivo 
do processo nº 0394553-02.2016.8.19.0001, e o prosseguimento do processo 
em relação ao Estado. Em 27 de setembro de 2019, a Supervia apresentou 
petição, informando que pretende produzir prova pericial econômico financeira 
e prova documental superveniente. Em 18 de outubro de 2019, foi proferida 
decisão que (i) homologou o pedido de desistência formulado pela Supervia, 
julgando o processo extinto sem resolução do mérito em relação à Light; (ii) 
entendeu que o julgamento do feito dispensa a produção de outras provas; e 
(iii) determinou a remessa dos autos ao MP para parecer de mérito. A emissão 
dessas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, da Rio Trens foi 
autorizada pela Administração em 03 de fevereiro de 2020.

DIRETORIA:

Antonio Carlos Sanches – Diretor Presidente
Alexandre Jacob Alves – Diretor de Operação e Manutenção

Gustavo Bacellar de Faria – Diretor Comercial
Wagner Pinto Medeiros – Contador – CRC-RJ 086560/O-4

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 
31 de dezembro de 2019 (em milhares de reais, exceto quando indicado de 
outra forma)

Ativo Controladora Consolidado
Circulante 2019 2018 2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa .. 12 85 15.607 21.954
Conta reserva ........................... - - 63.551 77.987
Contas a receber ...................... - - 116.895 107.548
Estoques  .................................. - - 9.687 10.785
Outros ativos ............................. 11.159 323 26.028 12.808

11.171 408 231.768 231.082
Ativos não circulantes manti-
dos para venda ......................... - - 3.799 28.930

11.171 408 235.567 260.012
Não Circulante

Contas a receber ...................... - - 266.880 236.001
Tributos diferidos ...................... - - 75.017 70.593
Depósitos compulsório e judi-
ciais ........................................... - - 18.935 17.637

- - 360.832 324.231
Investimentos ............................ 1.038.290 228.331 - -
Intangível .................................. - - 1.688.017 1.621.851

1.038.290 228.331 2.048.849 1.946.082

Total do ativo ............................. 1.049.461 228.739 2.284.416 2.206.094

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante 2019 2018 2019 2018

Fornecedores ............................ 4 1 67.219 88.986
Empréstimos e financiamentos . - - 68.549 115.679
Salários e encargos sociais ...... - - 26.331 24.909
Parcelamentos .......................... - - 34.183 60.500
Concessão a pagar ................... - - 4.810 4.810
Sociedades ligadas ................... - - 3.207 224.110
Outros passivos ........................ 1 1 33.209 22.351

5 2 237.508 541.345
Não circulante

Fornecedores ............................ - - - -
Empréstimos e financiamentos . - - 763.088 1.194.708
Parcelamentos .......................... - - 131.629 115.774
Concessão a pagar ................... - - 13.756 16.075
Provisão para contingências ..... - - 68.059 21.210
Sociedades ligadas ................... - - - 63.467
Passivo a descoberto em con-
trolada ....................................... 13.992 12.435 - -
Outros passivos ........................ - - 34.912 37.213

13.992 12.435 1.011.444 1.448.447
Patrimônio líquido

Capital social ............................. 1.043.587 180.197 1.043.587 180.197
Reserva de capital .................... 10.338 - 10.338 -
Reserva de lucros a realizar ..... - 36.105 - 36.105
Prejuízos acumulados ............... (18.461) - (18.461) -

1.035.464 216.302 1.035.464 216.302
Total do passivo e patrimônio 
líquido ......................................... 1.049.461 228.739 2.284.416 2.206.094

Demonstrações do resultado
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Operações 2019 2018 2019 2018
Receitas................................................ - - 804.548 750.496
Custos dos serviços prestados ................. - - (445.032) (390.448)
Custo de construção.............................  -  - (100.148) (103.641)
Lucro bruto ......................................... - - 259.368 256.407
Despesas com vendas  ........................ - - (1.370) (2.800)
Despesas gerais e administrativas ....... (77) (43) (183.130) (96.827)
Outras despesas, líquidas .................... - - 8.720 6.532
Resultado de equivalência patrimonial . (18.385) 24.535 - -
(Prejuízo) lucro operacional .............. (18.462) 24.492 83.588 163.312
Receitas financeiras ............................. 3 4 11.143 13.163
Despesas financeiras ........................... (2) (1) (117.617) (137.288)
Resultado financeiro líquido ............. 1 3 (106.474) (124.125)
(Prejuízo) lucro antes do imposto de 
renda e da contribuição social .......... (18.461) 24.495 (22.886) 39.187
Imposto de renda e contribuição social

Corrente ............................................. - - - (3)
Diferidos .............................................  - - 4.425 (14.689)

(Prejuízo) lucro do exercício ............. (18.461) 24.495 (18.461) 24.495
(Prejuízo) lucro por ação atribuível aos 
acionistas da Companhia durante o 
exercício (expresso em R$ por ação) ... (0,0261) 0,2307

Demonstração do resultado abrangente (em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(Prejuízo) lucro do exercício ..................... (18.461) 24.495 (18.461) 24.495
Total do resultado abrangente do exercício (18.461) 24.495 (18.461) 24.495

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais)

Capital
social

Prejuízos 
acumula-

dos

Reser-
va de 

capital

Reserva
de lucros 
a realizar Total

Em 01/01/2018 ............... 180.197 - - 11.610 191.807
Lucro líquido do exercício  - - - 24.495 24.495
Em 31/12/2018 ............... 180.197  - - 36.105 216.302
Aumento de capital 
social .............................. 873.728 - - (36.105) 837.623
Constituição reserva de 
capital ............................. (10.338) - 10.338 - -
Prejuízo do exercício ...... - (18.461) - - (18.461)
Em 31/12/2019 ............... 1.043.587 (18.461) 10.338  - 1.035.464

Demonstração do fluxo de caixa (em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades ope-
racionais

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(Prejuízo) lucro antes do imposto de 
renda e da contribuição social .......... (18.461) 24.496 (22.886) 39.189
Ajustes de

Amortização ....................................... - - 59.034 54.474
Prejuízo na baixa de intangível .......... - - 44 9
Despesas financeiras ......................... - (4) 106.474 124.125
Provisão (reversão) para contingências - - 88.644 19.764
Equivalência patrimonial .................... 18.385 (24.535) - -

18.385 (24.539) 254.196 198.372
Variação nos ativos e passivos

Estoques ............................................ - - 1.098 1.757
Contas a receber de clientes ............. - - (39.446) (103.351)
Outros recebíveis ............................... 2 3 (2.819) 14.576
Fornecedores ..................................... 1 - (16.652) 66.938
Outras obrigações .............................. - 1 (64.931) 4.888

3 4 (122.750) (15.192)
Caixa (aplicado) gerado nas operações (73) (39) 108.560 222.369
Juros pagos .......................................... - - (149.477) (108.757)
IR e CS pagos ...................................... - - - -
Caixa líquido (aplicado) gerado nas 
atividades operacionais ..................... (73) (39) (40.917) 113.612
Fluxos de caixa das atividades de 
investimentos
Adições do ativo intangível ................... - - (69.316) (64.695)
Caixa líquido (aplicado) gerado 
pelas atividades de investimento ..... - - (69.316) (64.695)
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamentos ................................... - - - -
Obtenção de empréstimos ................... - - 5.000 1.840
Pagamentos de empréstimos ............... - - (451.114) (62.015)
Aumento de capital social..................... - - 550.000 -
Obtenção de recursos de sociedades 
ligadas .................................................. - - - 8.663
Caixa líquido gerado (aplicado) 
pelas atividades de financiamento ... - - 103.886 (51.512)
Redução de caixa e equivalente de 
caixa, líquidos ..................................... (73) (39) (6.347) (2.595)
Caixa e equivalente de caixa no 
início do exercício .............................. 85 124 21.954 24.549
Caixa e equivalente de caixa no 
final do exercício ................................ 12 85 15.607 21.954

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019, 2018, 2017 E 2016. (em milhares de R$)
2019 2018 2017 2016

ATIVO 958 954 947 689
Circulante - Valores a Receber 262 262 260 4
Não Circulante 696 692 687 685
Realizável a Longo Prazo - Contas c/
Associadas 79 75 70 67
Depósitos Judiciais 3 3 3 3
Investimentos 73 73 73 73
Imobilizado 541 541 541 542
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 958 954 947 689
Circulante 6.039 5.446 4.895 4.372
IPTU 6.019 5.438 4.892 4.369
Outros Impostos e Contribuições 1 66 2 2
Outras Contas a Pagar 4 2 1 1
Não Circulante - Contas c/Associadas 4.279 4.142 3.952 3.759
Patrimônio Líquido (9.360) (8.634) (7.900) (7.442)
Capital Realizado e Atualizado 6.406 6.406 6.406 6.406
Capital Social 6.397 6.397 6.397 6.397
C.M. do Capital 9 9 9 9
Prejuízos Acumulados (15.766) (15.040) (14.306) (13.848)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Senhores Acionistas, Em cumprimento ao que determina  a legislação em vigor e os estatutos desta, sociedade, vimos 
submeter ao exame e julgamento de VSas. os balanços patrimoniais, contas de resultado e demais demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos 
em 31/12/2019, 2018, 2017 e 2016.

Demonstração dos Resultados em 31/12/2019, 2018, 2017 e 2016. 
 (em milhares de R$))

RECEITAS (DESPESAS) 2019 2018 2017 2016
 Receita de Alugueis 110 102 100 95
 (-) Impostos e Contribuições (10) (9) (9) (9)
 Despesas Administrativas e Gerais (289) (301) (328) (167)
 Resultado Financeiro (536) (526) (471) (255)
 Outras Receitas Não Operacionais - - 250 -
 Prejuízo do Exercício (725) (734) (458) (336)
 Prejuízo Por Lote de Mil Ações(R$) (3,88) (3,92) (2,45) (1,80)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
 em 31/12/2019, 2018, 2017 e 2016. (em milhares de R$)

Capital
Social

Correção
Monetaria

Prejuízos
Acumulados Total

Saldos Em 01/01/2016 6.397 9 (13.512) (7.106)
Prejuízo do Exercício (336) (336)
Saldos Em 31/12/16 6.397 9 (13.848) (7.442)
Prejuízo do Exercício (458) (458)
Saldos Em 31/12/17 6.397 9 (14.306) (7.900)
Prejuízo do Exercício (734) (734)
Saldos Em 31/12/18 6.397 9 (15.040) (8.634)
Prejuízo do Exercício (725) (725)
Saldos Em 31/12/19 6.397 9 (15.765) (9.359)

Demonstração dos Valores Adicionados 
 em 31/12/2019, 2018, 2017 e 2016. (em milhares de R$)

DESCRIÇÃO 2019 2018 2017 2016
1 - Receitas 110 102 350 95
1.1) Receita de Aluguel 110 102 100 95
1.2 - Não Operacionais - Desapropriações - - 250 -
2 - Insumos Adquiridos De Terceiros (10) (156) (168) (134)
2.1) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (10) (156) (168) (134)
3 - Valor Adicionado Líquido Produzido Pela 
Entidade 100 (54) 182 (39)
4 - Valor Adicionado Total A Distribuir 100 (54) 182 (39)
5 - Distribuição Do Valor Adicionado (96) 54 (182) 39
5.1) Pessoal (12) (15) (15) (17)
5.1.1) Remuneração Direta (12) (15) (15) (17)
5.2) Impostos, Taxas e Contribuições (273) (139) (155) (25)
5.2.1) Federais (11) (10) (11) (11)
5.2.2) Municipais (262) (129) (144) (14)
5.3) Remuneração de Capitais de Terceiros (536) (526) (470) (255)
5.3.1) Juros sobre Mútuos - Associadas (217) (248) (188) (315)
5.3.2) Juros sobre Impostos e Contribuições (319) (278) (282) 60
5.4) Remuneração de Capitais Próprios (725) (734) (458) (336)
5.4.1) Prejuízo do Exercício (725) (734) (458) (336)

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
 em 31/12/2019, 2018, 2017 e 2016. (em milhares de R$)

Atividades Operacionais 2019 2018 2017 2016
(Prejuízo) do Exercício (725) (734) (458) (336)
Ajustes para conciliar o resultado ao 
 caixa gerado pelas atividades operacionais
Juros sobre passivo fiscal 319 278 282 (35)
Juros sobre empréstimos com associadas 217 248 188 315
Total (189) (208) 12 (56)
(Aumento) Redução de ativos operacionais
Contas a Receber - (2) (256) (4)
Total - (2) (256) (4)
Aumento (Redução) de passivos operacionais
Impostos e Contribuições 273 272 241 75
Outras Contas a Pagar 2 1 1 -
Total 273 273 242 75
Caixa aplicado nas atividades operacionais 84 63 (2) 15
Atividades de financiamento - Contas c/
Associadas

(84) (63) 2 (15)

Caixa oriundo das atividades de financiamento (84) (63) 2 (15)
Aumento(Redução) do Caixa - - - -
Caixa e equivalentes no exercício
Disponibilidades no final do exercício - - - -
Disponibilidades no início do exercício - - - -

Notas Explicativas Sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2019, 
2018, 2017 e 2016. 1- Apresentação das Demonstrações Contábeis - As 
demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Em conformidade com a Lei nº 6.404/76 (das Socieda-
des por Ações), alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.641/09 e 
pronunciamentos emitidos pelo CPC(Comitê de Pronunciamentos Contábeis). 

Rogério Luiz Lima Figueira - Diretor - CPF: 304.312.637-87
Thiago Raphael Carneiro - Contador - CRC-RJ: 123.855/O-8

São os seguintes os principais critérios contábeis utilizados na elabora-
ção dessas demonstrações: a) Resultado do exercício: Apurado em con-
formidade com o regime de competência. b) Investimentos - São avaliados 
ao custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31/12/95. c) Imobilizado
- Os bens são contabilizados ao custo de aquisição, corrigidos monetariamente
até 31/12/95.
2- Contas a (Pagar) Receber Cias. Associadas (Em milhares de reais):
Empresa 2019 2018 2017 2016
Usina Barcelos (3.981) (3.778) (3.549) (3.377)
Othon Adm. S/A. 79 75 70 67
Hotéis Othon S/A. (254) (322) (363) (344)
Outras (44) (42) (39) (37)
Total (4.200) (4.067) (3.881) (3.691)
3 - Capital Social - O capital social subscrito e integralizado está representado 
por 187.055.226 ações ordinárias nominativas.
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CONTINUA

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - SEMESTRES E EXERCÍCIO FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE

DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de Reais, exceto o lucro prejuízo por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - SEMESTRE E
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E EXERCÍCIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)

Srs. acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. e 
do público em geral, as demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira, 
adaptadas às normas e instruções do Banco Central do Brasil, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019 e relatório do auditor independente. Risco operacional(Resolução CMN 4.557/17): O departamento de Risk
Management, dentre outras funções, é responsável pela criação, manutenção e disseminação de um processo de 
gerenciamento contínuo e integrado de risco, que prevê a execução de controles tais como políticas, procedimentos, 
ferramentas, treinamentos e comunicação com objetivo de identificar e acompanhar os riscos associados à Com-
panhia. A estrutura de Risk Management é responsável por monitorar e desafiar os departamentos de negócios do 
BNY Mellon na elaboração anual do relatório de Auto Avaliação de Riscos & Controles (Risk & Control Self Assess-
ment-RCSA), e por também revisar os indicadores chave de riscos corporativos. A estrutura de Risk Management foi 
implementada em conformidade com a Resolução CMN 4.557/17. Gerenciamento de risco de mercado, liquidez 
e crédito: A estrutura de gerenciamento de riscos de mercado, liquidez e crédito é adequada a exposição da insti-
tuição a tais riscos, considerando-se a natureza das operações e a complexidade dos produtos e serviços do BNY 
Mellon no Brasil. A gestão é efetuada de forma centralizada, por área que mantém independência com relação à 
mesa de operações. São mantidas políticas e procedimentos internos relacionados ao gerenciamento de tais riscos, 
incluindo o monitoramento, processos de documentação e escalação que garantem que a administração esteja 
ciente dos riscos e possa determinar um plano de ação eficaz, caso a exposição alcance níveis superiores às metas 
de risco estabelecidas. A BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BNY 
DTVM”) atua em um mercado específico, pois tem por atividade principal a administração de fundos de investimento 
e os riscos de mercado são mantidos em níveis aceitáveis. Não se verificou, durante o exercício de 2019, nenhuma 
perda resultante de flutuação de valores de mercado de posições detidas pela instituição. Adicionalmente, a expo-
sição ao risco de liquidez foi verificada diariamente, e a instituição possui baixa exposição ao risco de crédito, seja 
em suas atividades fim ou na administração de seu patrimônio/caixa. Durante o exercício de 2019, a BNY DTVM 
manteve a diversificação de seus produtos e atividades desenhada inicialmente, e monitora as diversas tendências 
de mercado. Na ocorrência de alterações mercadológicas e decisões estratégicas que nos leve ao aumento de 
portfólio, a instituição encontra-se então apta a atender as exigências referentes à estrutura de gerenciamento do 
risco de mercado, liquidez e crédito descritas na Resolução CMN 4.557/17.Gerenciamento de risco de capital (Re-
solução CMN 4.577/17): Em cumprimento à regulamentação do Banco Central do Brasil, aos conceitos do Comitê 
de Basiléia e às suas Políticas Corporativas, o BNY Mellon estabeleceu uma Estrutura de Gerenciamento de Risco 
de Capital que tem como objetivo atender aos requisitos da Resolução nº 4.557/17 do Banco Central do Brasil, que 

dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de capital, devendo esta ser: compatível com o modelo de negócio, com a 
natureza das operações e com a complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades e dos processos da insti-
tuição; proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos riscos; adequada ao perfil de riscos e à importância 
sistêmica da instituição; capaz de avaliar os riscos decorrentes das condições macroeconômicas e dos mercados em 
que a instituição atua. O gerenciamento de capital é realizado sob a coordenação do Diretor Financeiro, responsável 
pelo gerenciamento de capital perante o Banco Central do Brasil, sendo membro do Comitê de Auditoria, Comitê de 
Remuneração, Comitê de Ativos e Passivos, Comitê de Risco e Comitê de Gestão, bem como da Diretoria Estatutá-
ria do Grupo, estando apto a identificar fatores que possam impactar os níveis de capital, tomando as providências 
de escalação interna necessárias à manutenção dos níveis de capital requeridos à continuidade dos negócios do 
Grupo de acordo com os padrões internos e os padrões estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. Fazem parte 
da estrutura de gerenciamento de capital, conjuntamente ao Diretor Financeiro, a Diretoria Estatutária e diversas 
áreas da Instituição, como Contabilidade, Fiscal, Jurídico, Financial Management Analysis, Auditoria Interna, Comitê 
Regional ALCO e Risk Management, que de forma integrada são responsáveis pela elaboração do plano de capital, 
partindo-se das projeções de receitas e despesas baseadas em indicadores e metas de crescimento do negócio e 
manutenção de um sistema de gerenciamento e monitoramento de risco contínuo. A Diretoria é responsável por 
analisar relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do capital, aprovar e revisar, no mínimo anualmente, 
as políticas e as estratégias, bem como o plano de capital e o plano de contingência de capital. A Diretoria deve 
assegurar a correção tempestiva das deficiências da estrutura, os recursos adequados e suficientes para o exercício 
das atividades de gerenciamento de capital de forma independente, objetiva e efetiva, e que a instituição mante-
nha níveis adequados e suficientes de capital, fazendo constar no relatório de acesso público sobre a estrutura de 
gerenciamento de capital sua responsabilidade pelas informações divulgadas. Adicionalmente a Diretoria aprova 
a indicação do diretor responsável, a definição da estrutura organizacional, a Política institucional, os processos, 
procedimentos e sistemas necessários à efetiva implantação do gerenciamento de capital. Finalmente, aprova divi-
dendos pagos e declarados aos acionistas, assegura que o gerenciamento de capital esteja em conformidade com 
níveis de apetite de risco definidos na RAS (Risk AppetiteStatement), revisa e aprova políticas e procedimentos de 
teste de estresse, aprovando o plano de capital e revisando a robustez do processo de avaliação da adequação de 
capital. Por intermédio dessa estrutura, fica garantido o monitoramento e o controle efetivo do capital para fazer face 
aos riscos que a Instituição está sujeita. Os relatórios e políticas de gerenciamento de riscos estão disponibilizados, 
em sua íntegra, no site https://www.bnymellon.com/br/pt/institutional-information/index.jsp

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020. A Administração

Ativo Nota 2019 2018
Circulante  103.512 109.647
Disponibilidades 4  404  539 
Aplicação Interfinanceira de liquidez 4  61.157  74.522 
Títulos e valores mobiliários 
Carteira própria 5  681  7.519 
Outros créditos  41.270  27.067 
Rendas a receber 6  26.304  17.783 
Diversos 7  15.536  9.793 
(-) Provisão para outros créditos de liquidação 
duvidosa 6 / 7  (570)  (509)
Realizável a longo prazo  175.109  114.186 
Títulos e valores mobiliários 
Carteira própria 5  167.511  108.779 
Outros créditos 
Diversos 7  7.598  5.407 
Permanente  23.774  25.309 
Investimentos  7.106  11.762 
Participações em controladas no país 8  5.500  10.156 
Outros investimentos 9  1.758  1.908 
(-) Provisões para redução ao valor recuperável 9  (152)  (302)
Imobilizado 10  13.189  11.304 
Outras imobilizações de uso  55.158  48.445 
Depreciações acumuladas  (41.969)  (37.141)
Intangível 11  3.479  2.243 
Ativos intangíveis  12.894  10.690 
Amortizações acumuladas - Intangível  (9.415)  (8.447)
Total  302.395  249.142 
Passivo Nota 2019 2018
Circulante  54.407  47.042 
Outras obrigações  54.407  47.042 
Sociais e estatutárias 12.a  11.352  16.180 
Fiscais e previdenciárias 12.b  25.667  15.625 
Diversas 12.c  17.388  15.237 
Passivo não circulante  61.468  45.697 
Fiscais e previdenciárias 12.b  4.126  1.591 
Diversas 12.c  57.342  44.106 
Patrimônio líquido  186.520  156.403 
Capital 14  225.245  225.245 
De domiciliados no país  225.245  225.245 
Reservas de capital  12.775  11.908 
Reservas de lucros 14  1.569  - 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobi-
liários 5  (5)  44 
Ajuste de avaliação atuarial  (2.982)  (1.190)
Prejuízos Acumulados  (50.082)  (79.604)
Total  302.395  249.142 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2º Se-
mestre

de 2019 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
 Lucro líquido do semestre/exercícios antes do 
 imposto de renda e contribuição social  32.638  48.768  80 
 Ajustes ao lucro líquido:  7.109  9.869  5.537 
 (Reversão)/ Provisão para crédito de
  liquidação duvidosa  (19)  61  (32)
 Depreciação e amortização  3.422  6.186  5.352 
 Resultado de participação em controlada  4.853  4.656  (152)
 Pagamento baseado em ações  613  867  877 
 Perda na alienação de ativo  -  (60)  86 
Ajuste de avaliação atuarial  (1.755)  (1.792)  (516)
 Ajuste a valor justo TVM  (5)  (49)  (78)
 Lucro líquido ajustado:  39.747  58.637  5.617 
Variação de ativos e passivos
 (Aumento)/Redução em títulos e valores mobili-
ários (52.958) (51.894) 36.696 
 Aumento/(Redução) em resultados de
  exercícios futuros  -  -  (10)
 (Aumento)/Redução em outros créditos -
  rendas a receber  (7.882)  (8.521) (3.440)
 (Aumento)/Redução em outros créditos - diversos  (838)  2.912  3.319 
 Aumento/(Redução) em outras obrigações  6.709  5.760  5.571 
 Imposto de renda e contribuição social pagos  (7.473) (10.845) (4.092)
Caixa líquido proveniente das atividades
  operacionais (22.695)  (3.951) 43.661 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado de uso  (4.696)  (7.015) (3.623)
Alienação de imobilizado de uso  -  110  - 
Aquisição de intangivel  (1.757)  (2.346)  (141)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento  (6.453)  (9.251) (3.764)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital prórpio  (298)  (298)  - 
Aumento de capital  -  -  - 
Caixa líquido utilizado nas atividades de
  financiamento  (298)  (298)  - 
Aumento/Redução líquida de caixa e
  equivalentes de caixa (29.446) (13.500) 39.897 
Saldo no início do semestre/exercícios  91.007  75.061 35.164 
Saldo no fim do semestre/exercícios  61.561  61.561 75.061 
Aumento/Redução líquida de caixa e
  equivalentes de caixa (29.446) (13.500) 39.897 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2º Se-
mestre

Nota 2019 2019 2018
Receitas da intermediação fi-
nanceira  6.105 12.040  11.841 
Resultado de operações com títu-
los e valores mobiliários 16  6.105  12.040  11.841 
Resultado bruto da intermedia-
ção financeira  6.105  12.040  11.841 
Outras receitas (despesas)
  operacionais  26.533  36.668  (11.675)
Receitas de prestação de serviços 17  123.610  222.106  164.962 
Despesas de pessoal 18  (48.063)  (89.612)  (93.547)
Outras despesas administrativas 19  (34.011)  (71.737)  (67.471)
Despesas tributárias  (8.815)  (16.176)  (12.200)
Resultado de participação em 
controladas 8  (4.853)  (4.656)  152 
Outras receitas / (despesas) ope-
racionais 20  (1.335)  (3.257)  (3.571)
Resultado operacional  32.638  48.708  166 
Resultado não operacional  -  60  (86)
Resultado antes da tributação 
sobre o
  lucro e participações  32.638  48.768  80 
Imposto de renda e contribuição 
social  (13.492)  (17.379)  (4.839)
Provisão para imposto de renda 13  (8.211)  (10.695)  (2.885)
Provisão para contribuição social 13  (5.281)  (6.684)  (1.954)
Ativo fiscal diferido 13.a  -  -  - 
Lucro líquido/Prejuízo do
  semestre/exercícios  19.146  31.389  (4.759)
Quantidade de ações 14 83.809.737 83.809.737 83.809.737 
Lucro/Prejuízo por ação  0,23  0,37  (0,06)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

2019 2018
Lucro líquido/Prejuízo dos exercícios 31.389 (4.759)
Resultados abrangentes
Variação líquida no valor justo de ativos financeiros
  disponíveis para venda  (88)  (135)
Imposto de renda e contribuição social sobre outros
  resultados abrangentes  39  61 
Variação - efeito de remensuração - Plano de benefício definido (2.806)  (946)
Imposto de renda e contribuição social sobre outros
  resultados abrangentes  1.014  426 
Outros resultados abrangentes, líquidos de imposto de
  renda e contribuição social (1.841)  (594)
Resultado abrangente total 29.548 (5.353)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Reserva de capital Reserva de lucros

Capital Outras Legal Especial
Ajuste de avaliação 

patrimonial
Prejuízos

acumulados Total

Saldos em 1º de julho de 2019 225.245  12.162  612  -  (1.227)  (67.973)  168.819 
 Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários  -  -  -  -  (5)  -  (5)
 Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  (1.755)  -  (1.755)
 Transações de pagamento baseado em ações  -  613  -  -  -  -  613 
 Lucro líquido no semestre  -  -  -  -  -  19.146  19.146 
 Destinações do lucro: 
 Dividendos  (298)  (298)
 Reserva Legal  -  -  957  -  (957)  - 
 Reserva especial  -  -  -  -  -  -  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 225.245  12.775  1.569  -  (2.987)  (50.082)  186.520 
Mutações do semestre  -  (613)  (957)  -  1.760  (17.891)  (17.701)
Saldos em 1º de janeiro de 2019 225.245  11.908  -  -  (1.146)  (79.604)  156.403 
 Aumento de capital  -  -  -  -  -  -  - 
 Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários  -  -  -  -  (49)  -  (49)
 Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  (1.792)  -  (1.792)
 Transações de pagamento baseado em ações  -  867  -  -  -  -  867 
 Lucro líquido no exercício  -  -  -  -  -  31.389  31.389 
 Destinações do lucro: 
 Dividendos  (298)  (298)
 Reserva legal  -  -  1.569  -  -  (1.569)  - 
 Reserva especial  -  -  -  -  -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 225.245  12.775  1.569  -  (2.987)  (50.082)  186.520 
Mutações do exercício  -  867  1.569  -  (1.841)  29.522  30.117 
Saldos em 1º de janeiro de 2018 225.245  11.031  -  -  (552)  (74.845)  160.879 
 Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários  -  -  -  -  (74)  -  (74)
 Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  (520)  -  (520)
 Transações de pagamento baseado em ações  -  877  -  -  -  -  877 
 Prejuízo no exercício  -  -  -  -  -  (4.759)  (4.759)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 225.245  11.908  -  -  (1.146)  (79.604)  156.403 
Mutações do exercício  -  877  -  -  (594)  (4.759)  (4.476)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Em milhares de Reais)
1 Contexto operacional: A BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Distribuidora” ou “BNY Mellon DTVM”), 
subsidiária integral direta da BNY Mellon Participações Ltda., iniciou suas ativi-
dades em 1997, e assim como sua controlada BNY Mellon Administração de 
Ativos Ltda., presta serviços de administração e gestão de fundos e clubes de 
investimento, constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais, 
definidos contratualmente, das taxas de administração e performance devidas 
pelos respectivos fundos e clubes de investimento. A BNY Mellon Participações 
Ltda. detém aproximadamente 100% das ações da Distribuidora, sendo que sua 
controladora final é o The Bank of New York Mellon Corporation (“BNY Mellon 
Corporation”), com sede em Nova Iorque. A Distribuidora está localizada na 
Avenida Presidente Wilson, 231 - 11°/ andar, Rio de Janeiro, Brasil. 2 Apresen-
tação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras da 
Distribuidora são de responsabilidade da sua Administração, e foram elaboradas 
com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às insti-
tuições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), e 
normas e instruções do BACEN, e estão apresentadas em conformidade com o 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Na 
elaboração das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
a Distribuidora levou em consideração a aplicação das alterações na Legislação 
Societária e as alterações introduzidas pela Lei nº 11.941/09, assim como as 
normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC que foram 
regulamentadas pelo BACEN até o momento. A autorização para conclusão 
destas demonstrações financeiras foi dada pela diretoria da Distribuidora em 27 
de março de 2020. 3 Base de preparação e principais práticas contábeis: a. 
Apuração de resultado - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime 
de competência.  b. Moeda funcional e moeda de apresentação - Essas de-
monstrações financeiras são apresentadas em milhares de Reais. O Real é a 
moeda funcional da Distribuidora e sua controlada. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c. Estimativas contábeis 
- A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
BACEN, requer que a Administração use de julgamento na determinação e re-
gistro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões ine-
rentes ao processo de sua determinação. A Distribuidora revisa as estimativas 
e premissas pelo menos semestralmente, na data da apresentação das demons-
trações financeiras. d. Transações em moeda estrangeira - Transações em 
moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Distribuidora 
pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários 
denominados e apurados em moedas estrangeiras, na data de apresentação, 
são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela 
data. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes na reconversão são 
reconhecidas no resultado. e. Aplicações interfinanceiras de liquidez - As 
aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas ao custo de aquisição, 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e deduzido de even-
tuais provisões para desvalorização, quando aplicável. Os rendimentos auferidos 
nesta operação estão reconhecidos e apresentados no resultado na rubrica 
“Receitas da Intermediação Financeira - Resultado de operações com títulos e 

valores mobiliários” e “Despesas da Intermediação Financeira - Resultado de 
operações com títulos e valores mobiliários”, quando aplicável. Essas operações 
são consideradas equivalentes de caixa, cujos vencimentos considerando a data 
da efetiva aplicação são inferiores a 90 dias e apresentam risco insignificante de 
mudança de valor justo, sendo utilizados pela administração para gerenciamen-
to de seus compromissos de curto prazo. f. Títulos e valores mobiliários - Os
títulos e valores mobiliários são avaliados e classificados, com base nos critérios 
estabelecidos pela Circular nº 3.068/01 do BACEN, na categoria de títulos dis-
poníveis para venda, e ajustados pelo valor justo, sendo estes ajustes contabi-
lizados em contrapartida à conta destacada de patrimônio líquido denominada 
“Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários”, líquidos dos correspon-
dentes efeitos tributários. g. Demais ativos circulantes - Os demais ativos 
circulantes são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias (em base pro rata dia), 
deduzidos das correspondentes rendas de realização futura e/ou provisões para 
perdas, quando aplicável. h. Provisão para outros créditos de liquidação 
duvidosa - A provisão para outros créditos de liquidação duvidosa vem sendo 
constituída por valor considerado suficiente pela Administração para fazer face 
a eventuais perdas, sobre os valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando 
os percentuais de probabilidade de perda definidos pela política global do BNY 
Mellon Corporation para essa estimativa, que variam entre 20% (para valores 
vencidos entre 181 e 365 dias), 40% (para valores vencidos de 366 até 730 dias) 
e 100% (para valores vencidos há mais de 730 dias), podendo ser complemen-
tada se necessário. i. Permanente - Investimentos - A participação em empre-
sa controlada é representada, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, por aproxi-
madamente 100% do capital da BNY Mellon Administração de Ativos Ltda., 
avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Os outros investimentos, 
representados por participação na companhia Galgo Sistemas de Informações 
S.A., títulos patrimoniais do Gávea Golf and Country Club do Rio de Janeiro e 
cotas patrimoniais da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mer-
cados Financeiros e de Capitais, estão avaliados ao custo, deduzidos da provi-
são para redução ao valor recuperável. Imobilizado - O imobilizado está de-
monstrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, a qual 
é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração o tempo de 
vida útil-econômica estimado dos bens, e perdas de redução ao valor recuperá-
vel (impairment) acumuladas, quando aplicável. Atualmente, a taxa de depre-
ciação aplicada para instalações, móveis e equipamentos de uso é de 10% ao 
ano e, para sistemas de comunicação, sistemas de processamento de dados e 
de transporte é de 20% ao ano. Intangível - O intangível é composto por softwa-
res adquiridos de terceiros e desenvolvidos internamente, sendo mensurado 
pelo custo de aquisição, deduzido de amortização acumulada e, provisão para 
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. j. 
Redução do valor recuperável de ativos - De acordo com o Pronunciamento 
Técnico CPC 01 - Redução ao valor recuperável de ativos, aprovado pela Re-
solução CMN 3.566, de 29 de maio de 2008, se, com base na análise da Admi-
nistração, o valor contábil dos ativos da Distribuidora e sua controlada exceder 
o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda por impairment no resultado. 
k. Passivos circulantes - Os passivos circulantes são demonstrados pelos 
valores das obrigações conhecidas ou calculáveis na data do balanço, incluindo, 
quando aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas (em base 
pro rata dia). l. Benefícios a empregados - Planos de contribuição definida 
- Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob 

o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade separada 
(fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de 
pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão 
de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a 
empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são prestados 
pelos empregados. Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas 
como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de caixa ou 
que a redução em futuros pagamentos esteja disponível, quando aplicável. As 
contribuições para um plano de contribuição definida cujo vencimento é espe-
rado para 12 meses após o final do período no qual o empregado presta o ser-
viço são descontadas aos seus valores presentes. Planos de benefício defini-
do - Um plano de benefício definido é um plano de benefício pós-emprego que 
não o plano de contribuição definida. A obrigação líquida da Distribuidora 
quanto aos planos de pensão de benefício definido é calculada individualmente 
para cada plano por meio da estimativa do valor do benefício futuro que os em-
pregados auferiram como retorno pelos serviços prestados no período atual e 
em períodos anteriores; aquele benefício é descontado ao seu valor presente. 
Quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e os valores justos 
de quaisquer ativos do plano são deduzidos. A taxa de desconto é o rendimento 
apresentado na data de apresentação das demonstrações financeiras para os 
títulos de dívida de primeira linha e cujas datas de vencimento se aproximem 
das condições das obrigações da Distribuidora e que sejam denominadas na 
mesma moeda na qual os benefícios têm expectativa de serem pagos. O cálcu-
lo é realizado anualmente por um atuário qualificado pelo método de crédito 
unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um benefício para a Distribuido-
ra, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos de serviços 
passados não reconhecidos e o valor presente dos benefícios econômicos 
disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras 
contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômi-
cos, consideração é dada para quaisquer exigências de custeio mínimas que se 
aplicam a qualquer plano na Distribuidora. Um benefício econômico está dispo-
nível à Distribuidora se ele for realizável durante a vida do plano, ou na liquidação 
dos passivos do plano. Quando os benefícios de um plano são incrementados, 
a porção do benefício aumentado relacionada ao serviço passado dos empre-
gados é reconhecida no resultado pelo método linear ao longo do período médio 
até que os benefícios se tornem direito adquirido (vested). Na condição em que 
os benefícios se tornem direito adquirido, a despesa é reconhecida imediata-
mente no resultado. A Distribuidora reconhece todos os ganhos e perdas atuariais 
resultantes de planos de benefício definido no resultado, quando aplicável. 
Benefícios de curto prazo a empregados - Obrigações de benefícios de curto 
prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são in-
corridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O pas-
sivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação 
em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo, se a Distribuidora tem 
uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço 
passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de ma-
neira confiável. m. Transações de pagamento baseado em ações - De acor-
do com o Pronunciamento Técnico CPC 10 R1 - Pagamento Baseado em Ações, 
aprovado pela Resolução nº 3.989 do CMN, de 30 de junho de 2012, o valor 
justo de benefícios de pagamento baseado em ações é reconhecido na data de 
outorga, como despesas de pessoal, com um correspondente aumento no pa-
trimônio líquido, pelo período em que os empregados adquirem incondicional-
mente o direito aos benefícios. O valor reconhecido como despesa é ajustado 
para refletir o número de ações para o qual existe a expectativa de que todas as 
condições requeridas no plano de remuneração dos diretores da Distribuidora 
serão atendidas, de tal forma que o valor finalmente reconhecido como despesa 
seja baseado no número de ações que realmente atendem às condições do 
serviço e às condições de aquisição não de mercado na data em que os direitos 
ao pagamento são adquiridos (vesting date). Para benefícios de pagamento 
baseados em ações com condição não adquirida (non-vesting), o valor justo na 
data de outorga do pagamento baseado em ações é medido para refletir tais 
condições e não há modificação para diferenças entre os benefícios esperados 
e reais, quando aplicável. n. Provisões - Uma provisão é reconhecida, em 
função de um evento passado, se a Distribuidora tem uma obrigação legal ou 
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um 
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. o. Capital social - O
capital social da Distribuidora é composto por ações ordinárias, que são classi-
ficadas como patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios da Distri-
buidora, conforme definido em estatuto social, são reconhecidos como passivo 
no final do exercício. p. Imposto de renda e contribuição social - A provisão 
para imposto de renda e o imposto de renda diferido foram calculados à alíquo-
ta de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual exceden-
te a R$ 240. A partir do exercício social de 2019,  a provisão para contribuição 
social e a contribuição social diferida foram calculadas à alíquota de 15% sobre 
o lucro antes do imposto de renda (20% até 31 de dezembro de 2018). q. Lucro 
por ação - O lucro por ação é calculado com base na quantidade de ações em 
circulação nas datas dos balanços. r. Processo de convergências às normas 
internacionais - Em aderência ao processo de convergência com as normas 
internacionais de contabilidade, para fins de referência, algumas normas emiti-
das pelo CPC, e suas interpretações, aplicáveis as instituições financeiras, 
aprovadas pelo CMN, estão apresentadas a seguir:

CPC Assunto
Resolu-
ção CMN

01 - R1 Redução ao valor recuperável de Ativos 3.566/08
03 - R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 3.604/08
05 - R1 Divulgação sobre Partes Relacionadas 3.750/09
25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 3.823/09
24 Eventos Subsequentes 3.973/11
10 - R1 Pagamento Baseado em Ações 3.989/11
23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro 4.007/11
00 - R1 Pronunciamento Conceitual Básico 4.144/12
33 - R1 Benefícios a Empregados 4.424/15

02 - R2
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão
 de demonstrações financeiras 4.524/16

04 - R1 Ativo Intangível 4.534/16
27 Ativo Imobilizado 4.535/16
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Não obstante a adoção do processo de convergência, uma série de novas 
normas ou alterações nas normas internacionais e interpretações se tornaram 
efetivas para exercícios iniciados em e após 1º de janeiro de 2018. Abaixo 
apresentamos um breve resumo das principais normas internacionais, IFRS 
9, IFRS 15 e IFRS 16, que ainda não foram aprovados pelo BACEN. IFRS 
9 - instrumentos financeiros (CPC 48) - A IFRS 9 substitui as orientações 
existentes no CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensu-
ração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a classificação e mensuração de 
instrumentos financeiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito para 
ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos sobre a conta-
bilização de hedge. A nova norma mantém as orientações existentes sobre o 
reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos financeiros do CPC 38. 
As mudanças decorrentes da adoção da IFRS 9 foram avaliadas, e com base 
nos instrumentos financeiros atualmente detidos pela Distribuidora, não foram 
apurados impactos relevantes. IFRS 15 - receita de contratos com clientes 
(CPC 47) - A IFRS 15 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e 
quando uma receita é reconhecida, e como a receita é mensurada. A IFRS 15 
substitui as atuais normas para o reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 
30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Construção e a CPC 30 
Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Cliente. As mudanças 
decorrentes da adoção dessas alterações foram avaliadas e não apresentaram 
impactos para Distribuidora. IFRS 16 – Arrendamento (CPC 06 R2) - A IFRS 
16, determina que, para grande parte dos arrendamentos, o arrendador passe 
a registrar um ativo identificado, bem como o passivo relacionado. A norma 
é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, e as mudanças decorrentes da 
adoção desse normativo, quando aprovadas pelo BACEN, impactarão a forma 
de reconhecimento dos contratos das salas comerciais atualmente existentes.
4 Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a com-
posição de caixa e equivalentes de caixa estão assim classificadas:

2019 2018
No início do exercício  75.061 35.164 
Disponibilidades 539  654 
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) 74.522 34.510 
No final do exercício 61.561 75.061 
Disponibilidades 404  539 
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) 61.157 74.522 
(*) Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o saldo de caixa e equivalente de caixa 
estão representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações em 
operações compromissadas - posição bancada - Letras do Tesouro Nacional 
que caracterizam ativos de alta liquidez e risco insignificante de mudanças de 
valor justo, com prazo de vencimento em até 90 dias. 5 Títulos e valores mo-
biliários: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os títulos e valores mobiliários, 
registrados na categoria de “Disponíveis para venda” e suas respectivas faixas 
de vencimentos, estão assim classificados:

2019 2018
Títulos
disponíveis
para venda

Venci-
mento

Valor
justo

Custo
corrigi-

do

Ganhos
não rea-
lizados

Valor
justo

Custo
corrigi-

do

Ganhos
não rea-
lizados

Títulos de 
renda fixa
Letras Fi-
nanceiras do 
Tesouro (a) Até 1 ano 681 681 7.519 7.519

Após 1 
ano 167.511 167.519 (8) 108.779 108.699 80

Total 168.192 168.200 (8) 116.298 116.218 80
Efeito tributário 3 (36)
Efeito líquido no patrimônio líquido (5) 44
Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional, que pos-
suem taxas de juros pós-fixadas indexadas pela SELIC. 6 Rendas a receber:

2019 2018
Taxa de administração - carteiras administradas / fundos
  de investimento 21.988 15.445
Taxa de administração - fundos offshore 4.167 2.173
Rendas a receber - Exportação de serviços (a) 1 49  165 
Outras receitas de prestação de serviços - -
Total de Rendas a receber 26.304 17.783
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (b)  (466)  (325)
 (a) Rendas a receber do The Bank of New York Mellon, empresa do grupo no 
exterior, referente ao suporte operacional e gerencial de prestação de serviço de 
Administração de fundos de investimentos e custódia internacional de clientes da 
América Latina, conforme descrito na nota explicativa nº 23. (b) A Distribuidora 
possui provisão para outros créditos de liquidação duvidosa, que foi constituída 
sobre os valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando os percentuais de 
probabilidade de perda definidos pela política contábil do BNY Mellon Corpora-
tion, conforme descrito na nota explicativa nº 3.h. 7 Outros créditos - Diversos:

2019 2018
Imposto de renda e contribuição social a compensar 9.929 3.968
Crédito tributário (Nota 13)  1.992  974 
Adiantamentos a funcionários  353  242 
Depósitos judiciais - COFINS exigibilidade suspensa (Nota 21.a)  2.141  2.141 
Depósitos judiciais – Outros  3.465  2.292 
Despesa antecipadas (a)  3.603  3.341 
Valores a receber - empresas do grupo no exterior (b)  475  339 
Valores a receber - empresas do grupo no país (b)  575  805 
Devedores diversos - País (c)  594  1.058 
Outros 7 40
Total 23.134 15.200
Ativo circulante 15.536 9.793
Ativo realizável a longo prazo 7.598 5.407
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (c) (104) (184)

 (a) O saldo em 2019 refere-se, substancialmente, à serviço de garantia, seguros 
e suporte técnico de equipamentos cujo montante de despesa a apropriar é de 
R$ 2.756 (2018: R$ 2.497) e contrato de fiança com montante de despesa a 
apropriar de R$ 847 (2018: R$ 844). Valores a receber de Empresas do grupo 
BNY Mellon no Brasil e no exterior, referentes ao rateio de despesas do grupo, que 
são reconhecidas no resultado da Distribuidora e pagas mensalmente, conforme 
descrito na nota explicativa n° 23. Valores a receber de fundos administrados 
pela Distribuidora, referentes a despesas pagas por conta e ordem destes 
fundos, de cartório, jurídico, CETIP, entre outras. A Distribuidora realiza certos 
pagamentos em nome dos fundos e consequentemente, reconhece um contas 
a receber para fins de ressarcimento dessas despesas, sendo contabilizada em 
contas de ativo e baixadas no momento que esses valores são reembolsados. 
8 Participação em controlada:

BNY Mellon Administra-
ção de Ativos Ltda.

Exercício
findo em 31 

de dezembro
2º semes-

tre de 
2019 2019 2018

Capital social 6.131 6.131 6.131
Quantidade de cotas 9.999 9.999 9.999
Percentual de participação 100% 100% 100%
Patrimônio líquido 5.500 5.500 10.156
Lucro líquido (Prejuízo) do semestre/exercícios (a) (4.853) (4.656)  152
Investimento - Participação na controlada 5.500 5.500 10.156
Resultado de equivalência patrimonial (4.853) (4.656)  152
A controlada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. (“Ativos”) fazia a gestão 
da carteira de alguns fundos de investimento administrados pela Distribuidora e 
recebia parte da taxa de administração e a taxa de performance desses fundos. 
Em maio de 2016, a controlada transferiu a gestão da carteira desses fundos 
para a Distribuidora e atualmente não possui nenhum fundo sob sua gestão. (a) 
Considerando o papel desempenhado na qualidade de gestora de fundos de 
investimento, a controlada Ativos foi incluída como acusada em processo admi-
nistrativo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
no qual foi condenada ao pagamento de multa no valor histórico de R$ 7.200, 
tendo impacto significativo no resultado do exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019. 9 Outros investimentos: A composição de outros investimentos em 
31 de dezembro de 2019 e 2018, está assim apresentada:

2019 2018
Títulos Patrimoniais:
 Gávea Golf and Country Club - 150
(-) Provisão para redução ao valor recuperável - (150)
Galgo Sistema de informações S.A. (a) 1.752 1.752
 (-) Provisão para redução ao valor recuperável (152)  (152)
 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
   Financeiros e de Capitais - Anbima 6 6
Total 1.606 1.606
(a) O investimento no projeto Galgo correspondia a um condomínio, onde 14 
instituições do mercado financeiro e de capitais participaram, com a finalidade de 
desenvolver um sistema que integre as instituições financeiras, padronizando e 
centralizando a transferência de informação entre as prestadoras de serviço de 
administração de recursos, controladoria, custódia, distribuição e negociação 
de ativos, de maneira ágil e confiável. Em dezembro de 2015 foi deliberada a 
constituição de uma empresa, denominada Galgo S.A., para receber e operacio-
nalizar tal sistema, sendo definido um valor de integralização das ações definido 
pelo laudo de avaliação do sistema Galgo. Em Assembleia Geral de Constituição 
realizada em 1º de julho de 2016 foi deliberada a constituição da sociedade 
Galgo Sistemas de Informações S.A., e aprovada integralização e subscrição 
do capital social em moeda corrente nacional, no montante de R$ 280 para cada 
condômino, o qual foi integralizado pela Distribuidora em 24 de junho de 2016. 
Em ato contínuo foi realizada Assembleia Geral Extraordinária para aprovar o 
aumento de capital social da sociedade, o qual foi subscrito e integralizado na 
mesma data, pelo valor apurado no laudo de avaliação do sistema Galgo, no 
montante de R$ 22.083, cuja participação da Distribuidora equivale a R$ 1.752 
(6,6667%). Em fevereiro de 2017, foi emitido um novo laudo de avaliação do 
Sistema Galgo e com base nessa avaliação foi reconhecido uma despesa por 
impairment no montante de R$ 152. O método utilizado para avaliação da Galgo 
S.A. foi a metologia do fluxo de caixa descontado (FCD). Essa metodologia é 
baseada na teoria financeira de que o valor do ativo é reflexo dos benefícios 
futuros ( fluxo de caixa) trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Em 
fevereiro de 2019, foi divulgado através de um memorando da Administração 
o posicioanamento da Diretoria da Galgo Sistema quanto a avaliação do indi-
cativo de impairtment. Assim como em 2017, o posicionamento da Diretoria da 
GALGO S.A. informa que não há indicativo de “impairment” do Sistema Galgo 
para companhia em 31 de dezembro de 2018. Em Janeiro de 2020, foi emitido 
um novo laudo de avaliação econômico-financeira da empresa Galgo S.A, e não 
houve indicativo de perda ao valor recuperável do ativo. Em maio de 2019, houve 
a baixa do título patrimonial do Gavea Golf and Club cuja perda por redução ao 
valor recuperável já estava provisionado em 100%. 10 Imobilizado de uso: 
A composição do imobilizado de uso, líquido das depreciações acumuladas e 
provisão para redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando 
aplicável, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, está assim apresentada:

2019

Taxa a.a
Custo
inicial Adições Baixa

Transferência
(+) / (-)

Custo
Final

Depreciação
acumulada

Depreciação
exercício

Saldo
Final

Instalações 10% 9.650 - - 580 10.230 (7.005) (1.106) 2.119
Moveis e Equipamentos 10% 7.399 - (4) - 7.395 (5.985) (635) 775
Equipamentos 20% 5.538 - (24) 1.099 6.613 (2.383) (1.212) 3.018
Sistema de processamento de dados 20% 23.566 - (80) 4.918 28.404 (21.129) (1.803) 5.472
Veículos 20% 1.199 - (194) - 1.005 (639) (72) 294
Ativo Fixo em Curso - 1.093 7.015 (6.597) 1.511 - - 1.511
Total 48.445 7.015 (302) - 55.158 (37.141) (4.828) 13.189

2018

Taxa a.a
Custo
inicial Adições Baixa

Transferência
(+) / (-)

Custo
Final

Depreciação
acumulada

Depreciação
exercício

Saldo
Final

Instalações 10% 12.149 - (2.968) 469 9.650 (9.040) 2.035 2.645
Moveis e Equipamentos 10% 7.289 - (395) 505 7.399 (5.563) (422) 1.413
Equipamentos 20% 4.007 - - 1.531 5.538 (1.683) (700) 3.155
Sistema de processamento de dados 20% 23.516 - (605) 655 23.566 (19.971) (1.158) 2.437
Veículos 20% 1.199 - - - 1.199 (399) (240) 560
Ativo Fixo em Curso - 630 3.623 - (3.160) 1.093 - - 1.094
Total 48.790 3.623 (3.969) - 48.445 (36.656) (485) 11.304
Os valores contábeis dos ativos imobilizados da Distribuidora foram avaliados pela Administração, para fins de apresentação das demonstrações financeiras de 
31 de dezembro de 2019 e 2018, e não houve indicativo de redução ao valor recuperável (impairment). 11 Ativo intangível: A composição do ativo intangível, 
líquido das amortizações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável, em 31 de dezembro de 2019 e 
2018, estão assim apresentadas:

2019

Taxa a.a
Custo
inicial Adições Baixa

Transferência
(+) / (-) Custo final

Amortização
acumulada

Amortização
período

Saldo
Final

Software 20% 10.548 - - - 10.548 (8.447) (968) 1.133
Ativo Intangível em Curso 142 2.346 - (142) 2.346 - - 2.346
Total 10.690 2.346 - (142) 12.894 (8.447) (968) 3.479

2018

Taxa a.a
Custo
inicial Adições Baixa

Transferência
(+) / (-) Custo final

Amortização
acumulada

Amortização
período

Saldo
Final

Software 20% 10.545 - - 3 10.548 (7.463) (984) 2.101
Ativo Intangível em Curso 4 141 - (3) 142 - - 142
Total 10.549 141 - - 10.690 (7.463) (984) 2.243

Os valores contábeis dos ativos intangíveis da Distribuidora foram avaliados 
pela Administração, para fins de apresentação das demonstrações financeiras 
de 31 de dezembro de 2019 e 2018, e não houve indicação de redução ao valor 
recuperável (impairment). 12 Outras obrigações: O saldo de outras obrigações, 
apresentados no balanço em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é composto pelas 
seguintes rubricas de contas:
a. Sociais e estatutárias

2019 2018
Dividendos a pagar 298 -
Provisão para gratificações a pagar 11.054 13.892
Gratificação diretoria - 2.288
Total 11.352 16.180
Passivo circulante  11.352 16.180
Passivo não circulante - -
b. Fiscais e previdenciárias

2019 2018
Imposto de renda e contribuição social 17.379 4.840 
Imposto de renda retido na fonte - Funcionários 1.386 1.330
INSS e FGTS a recolher 5.044 8.076
Previdência privada - Passivo atuarial 4.126 1.591
ISS, PIS e COFINS a recolher 1.803 1.293
Outros impostos e contribuições a recolher 55 86
Total 29.793 17.216
Passivo circulante  25.667  15.625
Passivo não circulante 4.126 1.591

c. Diversas
2019 2018

Salários e encargos a pagar  7.763 8.136
Contas a pagar (c1)  4.162 2.604
Valores a pagar - Empresas do Grupo BNY Mellon no 
exterior (c2)  29  111 
Valores a pagar - Empresas do Grupo BNY Mellon no país  5 5
Fundos encerrados e transferidos (c3)  2.388 1.389
Fundos ativos (c4)  106 178
Provisão para contingências (Nota 21)  57.342 44.106
Provisões Auditoria e Publicação  230  238 
Provisão Multa CVM (c5)  2.690 2.564
Outras obrigações  15 12
Total 74.730 59.343
Passivo circulante 17.388 15.237
Passivo não circulante 57.342 44.106
 (c1) Referem-se às despesas operacionais da Distribuidora com diversos forne-
cedores de serviços. (c2) Referem-se a valores a pagar para Empresas do grupo 
BNY Mellon referentes ao rateio de despesas do grupo que são reconhecidas 
no resultado da Distribuidora e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são 
consideradas despesas indedutíveis. (c3) Referem-se a valores recebidos dos 
fundos encerrados e transferidos para que a Distribuidora possa realizar paga-
mentos remanescentes referentes a despesas dos fundos (auditoria externa, 
jurídico, CETIP, entre outras despesas). (c4) Referem-se a valores recebidos, 
de forma antecipada, dos fundos administrados pela Distribuidora, para liquida-

ção futura de algumas despesas dos fundos, como auditoria externa, jurídico, 
cartório, entre outras despesas, cujas faturas ainda não foram emitidas pelos 
respectivos prestadores de serviço. (c5) Referem-se a valores provisionados 
para fazer face a despesas relacionadas ao atraso no envio de informações 
periódicas de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora, a ór-
gãos reguladores. 13 Imposto de renda e contribuição social: A conciliação 
entre os valores apurados conforme alíquotas fiscais e os valores registrados 
no resultado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 podem 
ser resumidos da seguinte forma:

2° semestre de 
2019 2019 2018

Imposto
de renda

Contri-
buição
social

Impos-
to de 

renda

Contri-
buição
social

Im-
posto

de
renda

Contri-
buição
social

Lucro antes da tribu-
tação sobre o lucro e 
participações 32.638 32.638 48.768 48.768 80 80
Participações de admi-
nistradores e emprega-
dos no lucro - - - - - -
Lucro antes da tributa-
ção sobre o lucro 32.638 32.638 48.768 48.768 80 80
Adições permanentes 3.545 3.545 5.107 5.107 10.845 8.362
Adições temporárias 7.444 7.444 21.671 21.671 20.126 20.126
Exclusões/adições 
permanentes - Equiva-
lência Patrimonial 4.853 4.853 4.656 4.656 (152) (152)
Adições/exclusões 
temporárias - Partici-
pações nos lucros e 
gratificações 6.913 6.913 (6.020) (8.309) (5.031) (6.190)
Exclusões temporárias 
- outros (5.102) (5.102) (8.244) (8.244) (6.150) (6.150)
Exclusões permanentes 
- outros - - (1.036) - (2.118) (2.118)
Lucro (Prejuízo) antes 
das compensações 50.291 50.291 64.902 63.649 17.600 13.958
Compensações Pre-
juízos Fiscais / Base 
Negativa (15.088) (15.088) (19.471) (19.095) (5.280) (4.187)
Base de cálculo do 
imposto de renda e 
contribuição social 35.203 35.203 45.431 44.554 12.320 9.771
Imposto de renda e 
contribuição social no 
resultado do semestre/
exercícios 8.789 5.281 11.334 6.684 3.055 1.954
Deduções por incentivo 
fiscal (578) - (639) - (170) -
Ajuste do IRPJ e CSLL 
do exercício anterior - - - - - -
Imposto de renda e 
contribuição social no 
resultado do semestre/
exercícios 8.211 5.281 10.695 6.684 2.885 1.954
a. Créditos tributários - A movimentação dos créditos tributários oriundos de 
prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporá-
rias, bem como da provisão para impostos diferidos sobre diferenças temporárias, 
pode ser assim demonstrada:

2019
Saldo em 

31.12.2018
Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo em 
31.12.2019

Prejuízos fiscais - - - -
Base negativa da contribuição social - - - -
Diferenças temporárias - - - -
 Total crédito tributário - - - -
Provisão para impostos diferidos (a) 974 2.131 1.113 1.992

2018
Saldo em 

31.12.2017
Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo em 
31.12.2018

Prejuízos fiscais - - - -
Base negativa da contribuição social - - - -
Diferenças temporárias 3.416 - 3.416 -
 Total crédito tributário 3.416 - 3.416 -
Provisão para impostos diferidos (a) 548 426 974
(a) Refere-se à provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos 
sobre avaliação atuarial e Letras Financeiras do Tesouro. 14 Patrimônio líquido: 
a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, o capital social subscrito e inte-
gralizado está representado por 83.809.737 ações ordinárias (31 de dezembro 
de 2018: 83.809.737), nominativas, sem valor nominal. Em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018, a BNY Mellon Participações Ltda. detinha aproximadamente 
100% das ações da Distribuidora. b. Reserva de capital - A reserva de capital 
foi constituída com os valores referentes ao plano de pagamento baseado em 
ações, reconhecido a partir de dezembro de 2012 pela Distribuidora, que faz 
parte do programa de remuneração global de executivos e profissionais do BNY 
Mellon Corporation. Esta Empresa possui planos de incentivo de longo prazo que 
preveem a emissão de ações restritas, opções de ações e outras premiações 
com base em ações, que incluem executivos e funcionários elegíveis da Distri-
buidora no Brasil. Vide Nota Explicativa n° 15. c. Reserva legal - É constituída 
à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada balanço, nos termos do artigo 
193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. d. Reserva de 
lucros - É constituída com o saldo remanescente do lucro líquido do exercício, 
quando aplicável, após as destinações estabelecidas, de acordo com o estatuto 
da Distribuidora. e. Ajuste de avaliação patrimonial - A reserva para ajuste de 
avaliação patrimonial representa as variações líquidas acumuladas do valor justo 
de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda até que os investimentos 
sejam baixados ou sofram perda por redução no valor recuperável (impairment) 
e ajustes de avaliação atuarial para o plano de previdência privada oferecido aos 
diretores e funcionários da companhia. Os valores registrados em ajustes de 
avaliação patrimonial são reclassificados para o resultado do exercício, quando 
da alienação dos ativos a que elas se referem. f. Dividendos - De acordo com 
o estatuto social, os acionistas fazem jus a dividendo mínimo obrigatório de 1% 
do lucro líquido do exercício, apurado nos termos da lei. As distribuições são 
aprovadas em reuniões dos acionistas, quando convocadas para este fim. 15
Transação de pagamento baseado em ações: Como parte do programa de 
remuneração global de executivos e profissionais, o BNY Mellon Corporation 
possui planos de incentivo de longo prazo que preveem a emissão de ações 
restritas, opção de ações e outras premiações com base em ações, que incluem 
executivos e funcionários elegíveis da Distribuidora no Brasil. Conforme a Re-
solução nº 3.989/11 do BACEN, que determina que as instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, devem 
observar o Pronunciamento Técnico CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em 
Ações, a Distribuidora reconheceu no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
o montante de R$ 867 (R$ 877 em 31 de dezembro de 2018) no grupo de “Des-
pesas de pessoal”. Vide Nota Explicativa nº 18. As ações restritas são emitidas a 
valor justo na data de atribuição a executivos da Distribuidora e, geralmente, são 
exercíveis entre três e cinco anos a partir da data de sua emissão. Parte dessas 
ações é atualizada pelo valor justo de mercado na data de fechamento de cada 
trimestre até o momento de seu exercício. As ações não possuem direito a voto, 
e só podem ser vendidas por opção do empregado à BNY Mellon Corporation a 
um preço baseado geralmente no valor justo no momento da recompra. Durante 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram concedidas 5.657 ações 
restritas do BNY Mellon Corporation ao preço unitário de exercício de US$ 
52,01. Em 31 de dezembro de 2019, o preço unitário de fechamento das ações 
do BNY Mellon Corporation na NYSE - New York Stock Exchange é de US$ 
50,33. 16 Receitas e despesas da intermediação financeira: Referem-se aos 
rendimentos auferidos, com base na taxa de remuneração, das aplicações em 
títulos e valores mobiliários e das operações compromissadas, reconhecidos 
no resultado na rubrica de “Receitas da Intermediação Financeira - Resultado 
de operações com títulos e valores mobiliários”. Os rendimentos auferidos nas 
aplicações em títulos e valores mobiliários e das operações compromissadas, no 
segundo semestre de 2019 apresentou R$ 6.105 e R$ 12.040 no exercício findo 
em 2019 (R$ 11.841 em 31 de dezembro de 2018). 17 Receitas de prestação de 
serviços:A Distribuidora é administradora de fundos e carteiras de investimento 
cujos contratos de prestação de serviços foram firmados com os respectivos 
gestores. A Distribuidora também presta serviços de administração de carteiras 
de investimentos de companhias abertas, serviços de controladoria para fundos 
internacionais e outros. A receita auferida com a prestação desses serviços é cal-
culada sobre percentual definido em contrato, da taxa de administração prevista 
em todo e qualquer regulamento de fundo de investimento, clube de investimento 
e/ou carteira de investimento. O total de recursos administrados em 31 dezembro 
de 2019 monta a R$ 556.331.599 (R$ 356.737.533 em 31 de dezembro de 2018). 
Esse montante refere-se ao somatório dos patrimônios líquidos dos fundos e 
carteiras administrados, sem a eliminação dos seus investimentos em outros 
fundos ou carteiras administradas. A composição das receitas com prestação 
de serviços do segundo semestre de 2019 e dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 pode ser resumida da seguinte forma:
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Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2°semestre
de 2019  2019  2018 

Taxa de administração de fundos de
 investimento 105.454  188.309 131.993 
Controladoria de fundos internacionais 7.454 13.299 11.080
Receita de repasse a Distribuidores-Rebate  -  -  - 
Taxa de administração de carteiras  2.597 4.566  6.459 
Serviços de representação legal 1.953  3.638 3.638 
Agenciamento e intermediação de títulos 772  1.502 1.802 
Receita de Exportação de Serviços 468  1.130 2.271 
Outros serviços 4.912 9.662  7.719 
Total 123.610 222.106 164.962
18 Despesas de pessoal:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2°semestre
de 2019  2019  2018 

Proventos  (26.276)  (52.406)  (51.613)
Gratificação Funcionários  (5.178)  (8.401)  (11.223)
Gratificação Diretoria - 1.035  2.705 
Benefícios a empregados  (6.999)  (13.804)  (13.174)
Encargos sociais  (10.342)  (19.524)  (23.867)
Despesa relacionada a plano de
  contribuição definida (Nota 22)  (1.049)  (2.519)  (2.958)
Despesa relacionada a plano de 
benefício definido (Nota 22)  (153)  (306)  (288)
Transações de pagamento baseado em
  ações (Nota 15)  (613)  (867)  (877)
Outras despesas  (408)  (764)  (702)
Contrato de rateio de custos e despesas
  – Pessoal (Nota 23) 2.955  7.944  8.450 
Total  (48.063)  (89.612)  (93.547)
19 Outras despesas administrativas:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2º Semes-
tre de 2019  2019  2018 

 Processamento de dados  (8.573)  (16.390)  (14.328)
 Depreciação e amortização  (3.423)  (6.187) (5.352)
 Serviços de terceiros  (2.866)  (5.747)  (5.346)
 Despesa de repasse a Distribuidores - Rebate  (1)  (41)  (148)
 Aluguéis  (2.569)  (5.057)  (5.903)
 Serviços técnicos especializados  (5.322)  (8.887)  (8.108)
 Comunicações  (108)  (335)  (819)
 Transporte  (451)  (873)  (719)
 Propaganda e publicidade  (102)  (153)  (389)
 Viagens no país/exterior  (477)  (775)  (972)
 Manutenção e conservação de bens  (626)  (1.271)  (1.665)
 Serviços financeiros  (2.063)  (4.029)  (3.579)
 Provisão e Despesa com Contingencias
  e ou Processos  (4.526)  (16.344)  (15.533)
 Provisão Multa CVM  (47)  (373)  (143)
 Água, energia e gás  (945)  (1.691)  (1.582)
 Material  (135)  (269)  (205)
 Contribuições Filantropicas  (368)  (388)  (136)
 Promoções e Relações Publicas  (197)  (226)  (255)
 Outras despesas  (1.935)  (4.289)  (4.326)
 Contrato de Rateio de Custos e
  Despesas - Outras Desp. Adm.  723  1.588  2.037 
 Total  (34.011)  (71.737)  (67.471)
20 Outras receitas / (despesas) operacionais:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2º semes-
tre de 2019 2019 2018

Despesas corporativas internacionais (a)  (738)  (1.317)  (1.291)
Despesas/receitas gerais com fundos (b)  (310)  (1.310)  (680)
Resultado líquido de variação cambial 96 84  194 
Reversão/(Provisão) para outros créditos
  de liquidação 19 (61)  32 
Perda no recebimento de crédito (c)  (1.748)  (2.776)  (5.193)
Outras despesas operacionais  (239)  (327)  (107)
Outras receitas operacionais 1.585 2.450  3.474 
Total (1.335) (3.257) (3.571)
(a) Referem-se a despesas a pagar para Empresas do Grupo BNY Mellon no 
exterior, referente ao rateio de despesas do grupo, que precisam ser reconhe-
cidas no resultado da Distribuidora e pagas periodicamente. Para fins fiscais, 
são consideradas despesas indedutíveis. Referem-se a custos gerados pelos 
fundos de investimentos administrados pela Distribuidora.  (b) Referem-se a 
perda no recebimento de taxa de administração e despesas administrativas de 
Fundos, que na avaliação da Distribuidora existe baixa expectativa de realização 
em função da iliquidez dos ativos integrantes nas carteiras desses fundos. 21
Contingências: a. Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis - Prováveis 
- Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes, aprovado pela resolução do CMN nº 3.823/2009, a Distribuidora 
constitui provisão para contingencias trabalhistas, cíveis e fiscais com risco de 
perda provável. Movimentação das provisões para contingências trabalhis-
tas, fiscais e cíveis, classificadas como prováveis

2º Semestre 
de 2019 2019 2018

Demandas Trabalhistas
Saldo Inicial 15.597 14.167 11.402
Constituição 1.681 2.853 1.245
Reversão da provisão (355) (398) (244)
Atualização monetária 949 1.367 2.068
Baixa por pagamento (880) (997) (304)
Saldo final 16.992 16.992 14.167
Demandas Fiscais
Saldo inicial 2.104 2.104 2.104
Constituição - - -
Reversão da provisão - - -
Atualização monetária - - -
Saldo final (1) 2.104 2.104 2.104
Demandas Cíveis
Saldo Inicial 36.399 27.835 15.560
Constituição 500 4.761 10.250
Reversão da Provisão (250) (305) (1.554)
Atualização monetária 1.597 7.217 3.579
Baixa por pagamento - (1.262) -
Saldo final (2) (3) (4) 38.246 38.246 27.835
Total das demandas Trabalhistas, 
Fiscais e Cíveis 57.342 57.342 44.106
(i) A Distribuidora discute judicialmente a inconstitucionalidade da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pleiteia calcular e re-
colher a COFINS sobre o efetivo faturamento, conforme artigo 2º da Lei Com-
plementar nº 70/1991, afastando-se, assim, a ampliação da base de cálculo 
pretendida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/1998. Por decisão ju-
dicial, a partir de janeiro de 2010, a Distribuidora depositou judicialmente os 
valores controvertidos, conforme Nota Explicativa nº 7. Baseado na opinião dos 
assessores jurídicos, foram efetuados depósitos judiciais no montante histórico 
de R$ 2.141, o qual se encontra registrado conforme Nota Explicativa n° 7. 
Devido à mudança da base de cálculo trazida pela Lei nº 12.973, a partir do fato 
gerador de janeiro de 2016, a Distribuidora deixou de realizar o depósito judicial 
referente à ação judicial da COFINS, e com isso o recolhimento passou a ser 
feito por meio do DARF, correspondendo a 100% do valor apurado da COFINS. 
O caso está suspenso até o julgamento de tema paradigma no Supremo Tribu-
nal Federal.  (ii) A Distribuidora é Ré em duas ações cíveis, nas quais os autores 
pretendem obter indenização pelas perdas sofridas em fundos de investimento 
administrados pela Distribuidora. Foram proferidas sentenças em ambas as 
ações acolhendo em parte os pedidos, para determinar a condenação solidária 
da gestora dos fundos e da Distribuidora ao pagamento de quantias que, atua-
lizadas até 31.12.2019, equivalem a aproximadamente R$ 16.890 e R$ 595, 
respectivamente. Foram interpostos recursos, ainda pendentes de julgamento. 
(iii) Considerando o seu papel de administrador fiduciário de fundos de investi-
mento, a Distribuidora foi incluída como acusada em processos administrativos 
sancionadores instaurados por órgãos reguladores, a maioria deles discutindo 
o seu dever de supervisionar os demais prestadores de serviço dos fundos sob 
administração. Algumas das decisões condenatórias proferidas estão atualmen-
te sujeitas à revisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 
(CRSFN). (iv) A Distribuidora, em seu papel de administradora fiduciária de 
fundos de investimento, foi incluída, junto a outras partes, em procedimento de 
Tomada de Contas Especial iniciado pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia (TCE/RO), tendo sido proferida decisão condenando-a solidariamen-
te ao pagamento da quantia de R$ 1.626. Em 04.02.2019, foi interposto Recur-
so de Revisão junto ao TCE/RO, ao qual foi dado provimento em 5 de dezembro 
de 2019, para anular a integralidade do processo, em razão de vícios formais. 

O valor atualizado até 31.10.2019, corresponde a R$ 4.709. b. Contingências 
trabalhistas, fiscais e cíveis – Possíveis - As contingências classificadas com 
risco possível são dispensadas de constituição de provisão com base no CPC 
25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela 
Resolução CMN nº 3.823/2009. Para fins de apresentação, as informações a 
seguir levam em consideração as seguintes situações: b.1. Processos de maior 
relevância e b.2. Outros processos: b1. rocessos de maior relevância - POS-
TALIS: Em 08.08.2014, o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégra-
fos (“Postalis”) ajuizou ação ordinária contra a BNY Mellon DTVM e Fabrizio 
Dulcetti Neves (“Sr. Fabrizio”, em conjunto com a BNY Mellon DTVM, denomi-
nados “Réus”), sócio controlador da Atlântica Administradora de Recursos Ltda. 
(“Atlântica”), em razão de supostos prejuízos, lucros cessantes e/ou danos 
emergentes sofridos pelo Brasil Sovereign II Fundo de Investimento em Dívida 
Externa (“Brasil Sovereign II”). Na mesma data, o Postalis solicitou liminarmen-
te o bloqueio judicial de parte do valor do pedido. Em 21.08.2014, o pedido limi-
nar foi deferido, tendo sido implementado o bloqueio em 22.08.2014. O bloqueio 
foi posteriormente substituído por carta de fiança bancária, contratada junto ao 
Banco Bradesco, e garantida pela controladora final da Distribuidora, para a qual 
são pagos trimestralmente valores relativos à comissão de fiança, conforme 
nota explicativa n° 23. Atualmente, aguarda-se a citação dos Réus. Em 
12.03.2015, o Postalis ajuizou outra ação contra a Distribuidora e contra outros 
Réus no Rio de Janeiro, a qual está atualmente em fase instrutória. Em 
14.12.2015, foi ajuizada uma ação, em São Paulo, pela Associação dos Profis-
sionais dos Correios (“ADCAP”) contra a Distribuidora e outros Réus. Essa ação 
foi extinta sem julgamento do mérito em 20.03.2017 e, no momento, aguarda-se 
o julgamento do recurso interposto pela Autora. Em 17.12.2015, o Postalis 
ajuizou outras três ações no Rio de Janeiro contra a Distribuidora, relacionadas 
a investimentos em outros fundos sob administração, as quais estão atualmen-
te em fase instrutória. Em 04.02.2016, o Postalis ajuizou ação em Brasília, ale-
gando ter sofrido perdas em alguns outros fundos de investimento. Essa ação 
foi remetida à Justiça Federal de São Paulo, por ter havido declínio de compe-
tência, tendo sido posteriormente remetida à Justiça Federal de Brasília, para 
reapresentação das contestações pelos Réus. Em 05.04.2017, o Tribunal de 
Contas da União (“TCU”) proferiu decisão de indisponibilidade de bens da Dis-
tribuidora no valor de R$556.188, no contexto de investigação relacionada ao 
Postalis. Em 10.04.2017, a Distribuidora impetrou mandado de segurança no 
Supremo Tribunal Federal, tendo obtido liminar de suspensão da decisão de 
indisponibilidade. Na sequência, a Distribuidora apresentou defesa nos proce-
dimentos de Tomada de Contas iniciados em 2017 e em 2019. Em 16.01.2018, 
o Ministério Público Federal ajuizou ação judicial perante a Justiça Federal em 
São Paulo, com vistas a obter a condenação da Distribuidora por prejuízos so-
fridos pelo Postalis. Tal ação foi extinta, sem julgamento do mérito, estando 
pendentes de julgamento recursos de apelação. Em 04.10.2019, Postalis e 
outro fundo de pensão apresentaram pedido de instauração de arbitragem pe-
rante a Câmara de Comércio Brasil Canadá contra a Distribuidora e a BNY Mellon 
Administração de Ativos Ltda. (“Ativos”), requerendo indenização em razão de 
supostos prejuízos sofridos por fundo sob administração e gestão. Em 
25.10.2019, o Postalis ajuizou uma nova ação contra a Distribuidora e a Ativos 
no Rio de Janeiro, da qual das companhias tomaram conhecimento por meio de 
publicações em Diário Oficial, por não terem sido citadas até o momento, ale-
gando supostos prejuízos relacionados à administração e à gestão de fundo de 
investimento. Considerando que, nessas ações, há valores ilíquidos envolvidos, 
e que os processos ainda estão em fase inicial, não foi possível determinar os 
montantes possíveis de perda. Além disso, há inquéritos e processos adminis-
trativos em curso perante a CVM e o Banco Central tratando de tais assuntos. 
SILVERADO: A Distribuidora é a administradora do Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum (“Fundo Silverado”). Em 
02.06.2016, o Fundo Silverado ajuizou ação contra a Distribuidora, o Deutsche 
Bank S.A. - Banco Alemão, na condição de custodiante, e a Silverado Gestão e 
Investimentos Ltda., na condição de gestora, sob a alegação de que todos teriam 
falhado no cumprimento de seus respectivos deveres e que, portanto, seriam 
solidariamente responsáveis pela indenização de supostas perdas sofridas pelo 
Fundo Silverado, já tendo os Réus apresentado suas defesas. CEEE: Em 
23.06.2016, o BNY Mellon Sul Energia FIC FIM (“Fundo Sul Energia”), cujo 
quotista exclusivo é a Fundação CEEE de Seguridade Social - Eletroceee 
(“CEEE”), ajuizou ação de indenização contra a Distribuidora, sob a alegação 
de que a mesma não teria cumprido os deveres inerentes à sua condição de 
administradora, no que diz respeito a dois investimentos realizados pelo Fundo 
Sul Energia. O valor histórico do pedido principal formulado é de R$ 48.526. 
IGPREV: Em 18.06.2015, o Ministério Público do Estado de Tocantins ajuizou 
quatro ações contra a Distribuidora, na condição de administradora dos Fundos 
FI Diferencial RF LP (“Fundo Diferencial”), Adinvest Top FI RF (“Fundo Adinvest”), 
Totem FI RF II (“Fundo Totem”) e Vitória Régia FI RF LP (“Fundo Vitória Régia”), 
e contra outros Réus, sob a alegação de que todos deveriam ser solidariamen-
te responsáveis por supostas perdas sofridas pelos referidos fundos, os quais 
teriam causado prejuízos ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará (“IGEPREV”). O Tribunal de Justiça do Tocantins expediu ordens de blo-
queio, posteriormente reformadas pelo Tribunal. Aguarda-se a citação dos Réus 
para apresentação de contestação. Considerando que os processos ainda estão 
em fase inicial, não foi possível determinar os montantes possíveis de perda. 
CELOS: Em 22.07.2018, foi ajuizada ação civil pública pelo Instituto Nosso 
Brasil (“INBRA”) contra a Distribuidora e outros 34 réus, por meio da qual foi 
requerido afastamento da diretoria executiva e do conselho deliberativo da 
Fundação Celesc de Seguridade Social - CELOS, suspensão das contribuições 
extraordinárias exigidas dos participantes do plano e indenização por alegados 
prejuízos, supostamente decorrentes dos investimentos realizados. Foi profe-
rida decisão extinguindo o processo sem julgamento do mérito, devido à ilegiti-
midade ativa do INBRAS, havendo recurso pendente de julgamento. INVESTI-
DOR NÃO-RESIDENTE: Em 22.11.2019, foi lavrado auto de infração contra a 
Distribuidora, relativo à tributação de “investidores não-residentes”. Dentre 
outros aspectos, a Receita Federal manifestou entendimento de que a classifi-
cação como “não-residente” deveria ser atribuída levando-se em consideração 
investidores finais de determinados fundos, e não investidores diretos. O valor 
do auto de infração na data da lavratura, incluindo juros e multa, corresponde a 
R$ 118.918. Em 20 de dezembro de 2019, foi publicado o Ato Declaratório In-
terpretativo RFB nº 5, por meio do qual a própria Receita Federal estabeleceu 
que, com exceção de determinadas hipóteses, a classificação como “investidor 
não-residente” deve levar em conta o cotista direto dos fundos de investimento. 
Em 23 de dezembro de 2019, foi protocolada impugnação pela DTVM. b.2 
Outros processos - No que se refere às demais contingências, os montantes 
relacionados no quadro abaixo representam a estimativa dos valores que pude-
ram ser calculados com confiabilidade e que foram classificados como chance 
de perda possível, pelos assessores jurídicos da Distribuidora.
Outras contingências passivas: 31/12/2019 31/12/2018
Trabalhista (1) 1.832 1.358
Fiscais - 4.984
Cíveis (2) 64.128(*) 89.203
Total 65.960 95.545
 (1) Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas 
como risco possível, cujos montantes não estão refletidos nos valores indicados 
acima, uma vez que não puderam ser calculados com confiabilidade. Isso se 
deve à iliquidez dos pedidos principais formulados e à inclusão de pedidos de 
indenização por danos morais, a serem arbitrados pelo Juiz. (2) De maneira 
geral, os processos de natureza cível classificados como risco possível de perda 
correspondem a ações judiciais em que se requer a condenação solidária da 
Distribuidora, junto a gestores, custodiante e demais prestadores de serviços 
de fundos de investimento envolvidos, à reparação de supostas perdas sofridas 
por investidores, sob a alegação de que teriam havido falhas na gestão e admi-
nistração dos referidos fundos. Em grande parte dos casos, requer-se que as 
supostas perdas sejam apuradas em fase de liquidação de sentença. Seja em 
razão dessa circunstância ou, ainda, da formulação de pedido de indenização 
por supostos danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo, não é possível 
quantificar com precisão o valor da exposição da Distribuidora, de modo que 
tais processos não estão refletidos nos valores indicados acima. Além disso, em 
razão da natureza dos pedidos formulados, o valor das supostas perdas pode 
sofrer alterações no decorrer dos processos. (*) Diferentemente do que ocorreu 
na nota de contingências referente ao exercício de 2018, o valor envolvido na 
ação de indenização ajuizada pelo Fundo Sul Energia não foi considerada neste 
cálculo, assim como os valores envolvidos nos demais casos indicados no item 
“b.1 Processos de maior relevância” do presente relatório. 22 Benefícios a 
empregados: A Distribuidora é patrocinadora de um plano na modalidade de 
benefício definido, e participa com parte da contribuição mensal. Adicionalmente, 
a Distribuidora também patrocina planos de modalidade de contribuição defi-
nida, cujo benefício é determinado unicamente com base no saldo acumulado 
das contas individuais na data da elegibilidade, conforme regulamento de cada 
plano, o qual não requer cálculo atuarial. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 , 
a Distribuidora detinha o plano de benefícios a empregados, nas modalidades 
de contribuição definida e de benefício definido. A partir de Novembro de 2016, a 
gestão do plano de previdência na modalidade de contribuição definida passou a 
ser prestado pela Mapfre Previdencia S.A., o qual era anteriormente gerido pela 
Icatu Seguros S.A. Plano de contribuição definida - A Distribuidora concede a 
seus diretores e empregados o benefício, opcional, de participação no plano de 
previdência privada da Mapfre Previdência S.A. na modalidade de contribuição 
definida, participando como patrocinadora com parcela da contribuição mensal. 

No exercício findo 31 de dezembro, de 2019, a Distribuidora contribuiu para a 
previdência privada o montante de R$ 2.519 (R$ 2.958 em 31 de dezembro de 
2018). Plano de benefício definido - A Distribuidora concedia a seus diretores 
e empregados o benefício, opcional, de participação no plano de previdência 
privada multipatrocinado da BRASPREV - Fundação Brascan de Previdência, na 
modalidade de benefício definido, participando como patrocinadora com parcela 
da contribuição mensal. Este benefício foi mantido para os diretores e funcionários 
que então haviam optado em participar do referido plano até fevereiro de 2004. 
Em março de 2012, a Distribuidora transferiu seu plano de benefício definido da 
BRASPREV para a Icatu Seguros S.A. As contribuições para esse plano totali-
zaram R$ 306 e R$ 288 nos exercícios findos em 31 dezembro de 2019 e 2018, 
respectivamente. A partir de março de 2004, a Distribuidora passou a proporcionar 
aos seus diretores e empregados o benefício, opcional, de participação no plano 
de previdência privada da Icatu Seguros S.A., na modalidade de contribuição 
definida, participando como patrocinadora com parcela de contribuição mensal. 
Em janeiro de 2020, foi emitido pela Mercer Human Consulting Ltda., o laudo 
de avaliação atuarial para prover o valor presente das obrigações atuariais em 
31/12/2019 e a estimativa atuarial de despesa para 2020 do plano de benefício 
definido. A estimativa da despesa atuarial para o exercício de 2020, apurada de 
acordo com as regras da Deliberação CVM nº 695, que aprova o CPC 33 emitido 
pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis, é de R$ 424. As principais hipóteses 
atuariais e econômicas utilizadas no cálculo atuarial foram:
Taxa de desconto 7,21% a.a (nominal) 
Crescimento salarial (1) 5,67% a.a (nominal)
Reajuste dos benefícios previdenciários 3,60% a.a (nominal)
Inflação de longo prazo 3,60% a.a (nominal)
Tábua de mortalidade geral AT-2000
Tábua de mortalidade de inválidos AT-2000
Tábua de entrada em invalidez Mercer Disability 
 (1) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pelos patrocinadores 
levando em consideração a expectativa de reajustes salariais de longo prazo. 
23 Transações com partes relacionadas:

2019

Descrição Ativo Passivo
Passivo não 

circulante
Transação/

resultado
Dividendos - 298 - -
Diretoria - - - 2.089
Empresas do Grupo no país 658 5 - 9.532
Empresas do Grupo no exterior 624 29 - 46
Total 1.282 332 - 11.667

2018

Descrição Ativo

Passivo
Circu-
lante

Passivo não 
circulante

Transa-
ção/

resultado
Diretoria - 2.288 - (1.657)
Empresas do Grupo no país 1.149 5 - 10.486
Empresas do Grupo no exterior 502 111 - 1.123
Total 1.651 2.404 - 9.952 

Os principais saldos de ativos e passivos em 31 dezembro de 2019 e 2018, bem 
como as transações que influenciaram os resultados dos períodos, relativas a 
operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre a Distribuido-
ra e outras partes relacionadas, conforme a seguir: • No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, foi registrado um montante a pagar referente a gratificação 
para a diretoria de R$ 2.288. O efeito no resultado deve-se a gratificação anual, 
benefícios e aos honorários mensais pagos à diretoria. A partir de Janeiro de 
2019, os Diretores alocados na Distribuidora foram transferidos para a empresa 
BNY Mellon Banco. O efeito no resultado deve-se a gratificação anual, beneficios 
e aos honorários mensais pagos à diretoria. • Os saldos com empresas do Grupo 
BNY Mellon no exterior, correspondem a: i) valores cobrados ou reembolsados 
relacionados a rateio de despesas do grupo, que precisam ser reconhecidas 
no resultado da Distribuidora e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são 
consideradas despesas indedutíveis, e ii) valores cobrados pela prestação 
de serviço de suporte operacional e gerencial na Administração de fundos e 
custódia internacional de clientes na América Latina, conforme contrato firmado 
entre a Distribuidora e o The Bank of New York Mellon em agosto de 2016. De 
acordo com as regras do Grupo, os valores são recebidos/liquidados até o final 
do mês subsequente ao mês de emissão da invoice. Em 7 de julho de 2015, a 
Distribuidora e as empresas ARX Investimentos Ltda., BNY Mellon Banco S.A., 
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. e BNY Mellon Alocação de Patrimô-
nio Ltda. assinaram o contrato de rateio de custos e despesas administrativas, 
com o objetivo de regular o compartilhamento das estruturas administrativas e 
operacionais que correspondem a, dentre outros, funcionários, técnicos, con-
tratados, meios de produção, equipamentos, materiais, local físico e material de 
terceiros. De acordo com os termos do contrato, os custos e despesas arcados 
pela Parte Pagadora serão reembolsados pelas Partes Beneficiárias, por meio 
de cobranças mensais realizadas por meio de notas de débito emitidas pela Parte 
Pagadora. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o rateio de custos e 
despesas administrativas impactou o resultado da Distribuidora no montante de 
R$ 9.532 (R$ 10.486 em 31 de dezembro de 2018). A ARX Investimentos Ltda. 
(“ARX”), subsidiária do The Bank of New York Mellon Corporation, com sede 
em Nova Iorque, atua como gestora de fundos de investimentos administrados 
pela Distribuidora. A ARX e sua subsidiária integral BNY Mellon Alocação de 
Patrimônio Ltda. não integram o grupo econômico financeiro do qual a Distri-
buidora faz parte. Em 31 de dezembro de 2019 a Distribuidora possuía saldos a 
receber de R$ 132 e R$ 16 referente ao contrato de rateio de custos e despesas 
administrativas com a ARX Investimentos Ltda., e sua subsidiária BNY Mellon 
Alocação de Patrimônio Ltda., respectivamente (R$ 156 e 24 em 31 de dezembro 
de 2018). Durante o exercício de 2019, a Distribuidora manteve movimentação 
em conta corrente no BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), integrante do mesmo 
conglomerado financeiro. Em 31 de dezembro de 2019 a Distribuidora apresen-
tou um saldo no montante de R$ 83 (R$ 344 em 31 de dezembro de 2018) no 
Banco, que encontra-se apresentado na rubrica “Disponibilidades” do balanço 
patrimonial. O rateio de custos e despesas administrativas com o BNY Mellon 
Banco S.A. gerou no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 saldos a pagar 
e a receber nos montantes de R$5 e R$ 424, respectivamente (R$5 e R$ 624 
em 31 de dezembro de 2018). Remuneração de diretores e pessoal chave da 
Administração - A remuneração do pessoal-chave da administração, que inclui 
diretores, totalizou R$ 1.657 em 31 de dezembro de 2018. Em 2019 ,o resultado 
foi positivo em R$ 2.089 devido a reversões de provisão com gratificação acresci-
dos dos encargos referente ao exercício de 2018. Neste valor estão englobados 
benefícios de curto prazo, que correspondem a: (i) pro-labore pago à diretoria; 
(ii) gratificação e (iii) outros benefícios, como plano de saúde, plano dental, 
previdência privada e seguro de vida. Adicionalmente, o Grupo possui política 
de remuneração baseada em ações conforme divulgado na Nota Explicativa nº 
15 e plano de previdência, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 22. Con-
troladora e parte controladora final - A controladora direta da Distribuidora é a 
BNY Mellon Participações Ltda. e a controladora final do Grupo é o The Bank of 
New York Mellon Corporation. Em 31 de dezembro de 2018, a Distribuidora não 
possuía saldos a pagar a Controladora direta. Em 31 de dezembro de 2019, a 
Distribuidora possuía saldos a pagar de R$ 298 referente a dividendos mínimos 
obrigatórios. No exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a Distribuidora 
obteve carta de fiança com sua controladora final como garantia de pagamen-
to, em caso de execução, da fiança contratada junto ao Banco Bradesco em 
relação à ação ordinária ajuizada pelo Instituto de Seguridade dos Correios, 
conforme nota explicativa nº 21-b. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, a Distribuidora pagou R$ 1.708 referente comissão de fiança para sua 
Controladora final (R$ 1.327 em 31 de dezembro de 2018), registrado na rubrica 
“outras despesas administrativas”, as quais são posteriomente reembolsadas 
através do rateio de despesas com a Controladora, e reconhecidas na rubrica 
“Receita de Exportação de Serviço”. Controlada direta - Em 31 de dezembro 
de 2019 a Distribuidora possuía o montante de R$ 3 a receber da sua controlada 
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda, referente ao contrato de rateio de 
custos e despesas administrativas (R$ 1 em 31 de dezembro de 2018). 24 Li-
mite operacional (acordo da Basileia): As instituições financeiras e entidades 
equiparadas têm que manter patrimônio líquido mínimo de 8% para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019 e 8,625% para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, dos seus ativos, ponderados por graus de risco às exposi-
ções em ouro, moedas estrangeiras e operações sujeitas ao risco operacional 
e às variações: cambial; taxa de juros; do preço de commodities; e do preço de 
ações classificadas na carteira de negociação, conforme regras e instruções 
do BACEN. O conglomerado prudencial e o conglomerado financeiro estavam 
enquadrados nesse limite operacional em 31 de dezembro de 2019 e 2018.  25.
Evento subsequente: A crise financeira global motivada pelo “Corona Vírus” 
(COVID-19), vem afetando substancialmente os sistemas financeiros nacional 
e internacional, incluindo a economia e o mercado de valores mobiliários. As 
principais bolsas de valores mobiliários do mundo caíram a níveis históricos. Na 
data de emissão destas Demonstrações Financeiras a Administração da BNY 
Mellon DTVM entende que não tem impactos financeiros as Demonstrações 
Financeiras de 31 de dezembro de 2019 como resultado de eventos subse-
quentes. Adicionalmente, a Administração está monitorando os acontecimentos 
relacionados a epidemia do COVID-19 e não vislumbra riscos à continuidade de 
seus negócios. Apesar do cenário atual, a expectativa da BNY Mellon DTVM é 
que essa crise seja passageira e a atividade econômica no Brasil se fortaleça 
ao longo do exercício de 2020, mantendo sua tendência para os próximos anos.
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DIRETORIA

Relatório do Comitê de Auditoria BNY Mellon – 2º Semestre de 2019
I – Introdução: O Comitê de Auditoria do BNY Mellon (“Comitê”), que engloba 
o BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), e a BNY Mellon Serviços Financeiros 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“DTVM”), é composto por 
4 (quatro) membros, que também exercem a função de diretores estatutários, 
um dos quais nomeado como especialista financeiro, a Sra. Patricia Furtado 
Alvim, conforme definido pela legislação e regulamento aplicável. De acordo 
com o estabelecido em seu Estatuto, compete ao Comitê zelar pela qualidade 
e integridade das demonstrações financeiras Consolidadas do Banco e da 
DTVM, pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares, pela atuação, 
independência e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e da auditoria 
interna e pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de 
administração de riscos. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações 
recebidas da Administração, dos auditores externos, da auditoria interna, dos 
responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas 
próprias análises. A KPMG Auditores Independentes é a empresa de auditoria 
independente contratada para o exame das demonstrações financeiras do Banco 
e da DTVM, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e normas e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM. A Auditoria Interna tem sua atuação voltada para 
temas que representam potencial de risco mais elevado e para a avaliação dos 
sistemas de controles internos e gerenciamento de riscos, oferecendo, ao Comitê, 
uma visão crítica da qualidade dos processos e do monitoramento dos riscos.  
II – Responsabilidades: As responsabilidades e atribuições do Comitê estão 
de acordo com o estabelecido no artigo 15 da Resolução 3.198, de 27.05.2004, 
bem como no seu Estatuto, atualizado em 13/09/2019. III – Atividades desem-
penhadas pelo Comitê no período: Durante o 2º Semestre de 2019 o Comitê de 
Auditoria, no âmbito de suas atribuições e em conformidade com o seu Estatuto, 

reuniu-se 2 (duas) vezes. Participaram dessas reuniões, além dos membros do 
próprio Comitê, representantes  das áreas de Risco, Legal, Compliance, assim 
como os Auditores Internos, os Auditores Externos e representante(s) da Ouvi-
doria. Todas as reuniões estão devidamente documentadas no formato de Ata. 
IV – Avaliação da Efetividade da Auditoria Externa: O Comitê mantém com 
os auditores externos um canal regular de comunicação para ampla discussão 
dos resultados de seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, de maneira 
que permita aos seus membros fundamentar opinião acerca da integridade das 
demonstrações contábeis e relatórios financeiros. Foram analisados aspectos 
relativos ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, à elaboração e entrega 
de relatórios, à independência dos auditores e ao seu relacionamento com a 
Administração.  Não foram identificadas situações que pudessem afetar a obje-
tividade e a independência dos auditores externos. Os auditores mencionaram 
que os trabalhos de Auditoria foram efetuados de acordo com o planejamento 
estabelecido e com os padrões profissionais exigidos pelas normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Dentro deste contexto, a Auditoria ressaltou que 
foi considerado o ambiente de Controles Internos do BNY Mellon, com vistas à 
emissão de um relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras. Como 
resultado de seu trabalho os auditores externos emitiram relatórios de auditoria 
sobre as demonstrações do Banco, da DTVM e do Conglomerado Financeiro, os 
quais não continham ressalvas. O Comitê avalia como plenamente satisfatório o 
volume e a qualidade das informações fornecidas pela KPMG, as quais apoiam 
sua opinião acerca da integridade das demonstrações financeiras. IV – Avaliação 
da Efetividade da Auditoria Interna: O Comitê acompanhou o processo de 
auditoria desenvolvido pela Auditoria Interna, por meio da realização de reuniões 
periódicas e da aprovação de seus planejamentos estratégico e tático, relativos 
ao exercício de 2019, e do acompanhamento de sua execução. O Comitê avalia 
positivamente a cobertura e a qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria 
Interna. Os resultados desses trabalhos, apresentados nas sessões de trabalho 

do Comitê, não trouxeram ao conhecimento do Comitê a existência de riscos que 
possam afetar a solidez e a continuidade da Organização. IV – Avaliação da 
Efetividade dos Sistemas de Controle Interno e Administração de Riscos: 
Os Departamentos de Risco Operacional e Compliance, responsáveis pelo 
monitoramento dos riscos corporativos da Companhia, assim como de assuntos 
regulatórios e legais, no contexto das atividades exercidas pela corporação, 
também participam do Comitê de Auditoria. A estruturação de um fórum com 
reporte permanente e subordinação direta com o nível estratégico da instituição, 
e que abrange diferentes áreas de controle, principalmente representadas pela 
2ª linha de defesa, proporciona uma maior eficiência no monitoramento e ge-
renciamento do ambiente de controle do BNY Mellon. O Comitê julga aceitável a 
qualidade dos sistemas de controles internos e administração de riscos do BNY 
Mellon. Em atendimento ao Artigo 17, Incisos II e IV da Resolução 3.198/04, a 
evidenciação das deficiências detectadas pelos sistemas de controles internos 
e pelas Auditorias externa e interna, se existentes, foram disponibilizados e dis-
cutidos por este Comitê, nas reuniões realizadas durante o semestre findo em 
31 de Dezembro de 2019. VI – Avaliação da Qualidade das Demonstrações 
Contábeis: O Comitê analisou os procedimentos que envolvem o processo 
de preparação dos balancetes e balanços, individuais e consolidados, das 
notas explicativas e relatórios financeiros publicados em conjunto com as de-
monstrações contábeis consolidadas, os quais foram debatidos com a KPMG 
e com executivos da Organização. Foram examinadas as práticas contábeis 
relevantes utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis. Verificou-se 
que estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. V – Descrição 
das Recomendações do Comitê: Todos os membros do Comitê integram a 
diretoria do BNY Mellon. As recomendações e temas debatidos foram feitos 
consensualmente por seus membros, inexistindo recomendações não acatadas. 
VII – Cumprimento da Legislação, da Regulamentação e das Normas Inter-
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CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas 
de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados 
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a 
descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e 
contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com 
empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações 
do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e 
avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao 
recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição 
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados 
mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples 
Nacional, todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais 
autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram 
pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, 
segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à 
retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais 
obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil 
após a realização do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado 
em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na 
contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou 
jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa 
e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador 
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados 
neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que 
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, 
pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram 
pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da 
Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas receitas 
financeiras e variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de 
impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação 
do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo 
de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de 
títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição 
que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos 
demais casos, efetuados no 2º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das 
empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros 
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes 
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do 
Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que 
excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros 
classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e 
Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do 
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

30
SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL - PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que 
optarem pela manutenção de serviço único de engenharia e medicina do trabalho ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da 
Secretaria integrante do Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde no trabalho,um programa bienal de Segurança e 
Medicina do Trabalho a ser desenvolvido.

31
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e 
acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
optaram pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram 
o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2019, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL ANUAL – SALDO APURADO EM 31-12-2019 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas tributadas pelo lucro real Anual que apuraram diferença positiva entre a contribuição devida e as importâncias pagas por estimativa, 
no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS – EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: 
Microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente 
em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras 
operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou 
jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen 
estão dispensadas da apresentação da DME.
DTTA – DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: As seguintes entidades 
encarregadas do registro de transferência de ações negociadas fora de bolsa, sem intermediação:
a) a companhia emissora das ações, quando a própria companhia mantém o livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
b) a instituição autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários a manter serviços de ações escriturais quando contratada pela 
companhia emissora para manutenção do livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
c) a instituição que receber a ordem de transferência do investidor, no caso de ações depositadas em custódia fungível.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 2º semestre/2019.
OBSERVAÇÃO: A DTTA não será entregue quando o alienante das ações apresentar o Darf, comprovando o pagamento do Imposto de Renda 
sobre o ganho de capital auferido na operação, ou uma declaração de inexistência do imposto devido, em até 15 dias após vencido o prazo 
legal para seu pagamento.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de fevereiro/2020, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, 
em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, 
subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as 
espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou 
ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte 
pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão 
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual 
realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos 
internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer 
natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com 
recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes 
ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo 
Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral 
de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL ANUAL – SALDO APURADO EM 31-12-2019 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas 
pelo lucro real anual que apuraram diferença positiva entre o imposto devido e as importâncias pagas por estimativa no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas 
pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou 
não forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações 
com criptoativos: compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da exchange, cessão 
temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos 
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados 
a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, 
com residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que produzam 
variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação e 
exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da 
Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS
PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação ou o registro de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional para 
ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de 
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ:02.201.501/0001-61

CONTINUAÇÃO

Relatório do Comitê de Auditoria BNY Mellon – 2º Semestre de 2019 – Continuação
nas: O Comitê de Auditoria considera que as atribuições e responsabilidades, 
assim como os procedimentos relativos à avaliação e monitoramento dos riscos 
legais estão definidos e continuam sendo praticados de acordo com as orienta-
ções corporativas. O Comitê, com base nas informações recebidas das áreas 
responsáveis, nos trabalhos da Auditoria Interna e nos relatórios produzidos 
pela Auditoria Externa, conclui que não foram apontadas falhas no cumprimento 
da legislação, da regulamentação e das normas internas que possam colocar 
em risco a continuidade da Organização. VIII – Ouvidoria: Em cumprimento a 

Resolução 4.433/15 do Banco Central do Brasil, o Relatório Semestral referente 
à Estrutura Organizacional da Ouvidoria (2º semestre de 2019) foi levado ao 
conhecimento deste Comitê. IV – Departamento Jurídico: O Departamento 
Jurídico também participa das reuniões do Comitê de Auditoria na figura de 
convidado, e atualiza seus membros e demais convidados com respeito às 
principais contingências e processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, que 
são relevantes para os negócios no Brasil, onde o Banco ou a DTVM figurem no 
polo passivo. X – Conclusão: O Comitê de Auditoria, ponderadas devidamente 

suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do escopo da sua 
atuação, recomenda a aprovação das demonstrações contábeis do Banco e da 
DTVM, para a data-base de 31 de Dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 27 de Março de 2020.
EDUARDO ADRIANO KOELLE. PATRICIA FURTADO ALVIM.
CARLOS ALBERTO SARAIVA. MARCUS VINICIUS PEREIRA.

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras

À Diretoria e aos acionistas daBNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião:Examinamos
as demonstrações financeiras da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribui-
dora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Distribuidora”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos resultados 
abrangentes e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da BNY Mellon Serviços Financeiros Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2019, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e 
exercícios findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil - BACEN. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras”. Somos independentes em relação à BNY Mellon Serviços Finan-
ceiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Chamamos a atenção 
para a Nota Explicativa nº 21.b às demonstrações financeiras, que descreve 
que a Distribuidora possui demandas judiciais, incluindo causa passiva de 
montante superior ao seu patrimônio líquido, a qual conta com carta fiança de 
sua controladora final. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse 
assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações finan-
ceiras e o relatório do auditor: A Administração da Distribuidora é responsá-
vel por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administra-
ção. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relató-
rio da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de au-

ditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na au-
ditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório 
da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governan-
ça pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições auto-
rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles in-
ternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Distribuidora 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go-
vernança da Distribuidora são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da 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 rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 

fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos o entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Distribuidora. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemen-
te, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2020
KPMG Auditores Independentes José Claudio Costa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC 1SP167720/O-1
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2019 e exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)
Banco

Conglomerado 
Financeiro

Ativo Nota 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Circulante  546.863  119.436  649.863  228.111 
Disponibilidades 5  43  831  364  1.026 
Aplicação interfinanceira 
de liquidez 5  500.480  101.490  561.637  176.012 
Títulos e valores 
mobiliários  27.255  4.180  27.936  11.699 
Carteira própria 6  22.825  -  23.506  7.519 
Vinculados à prestação de 
garantias 6  4.430  4.180  4.430  4.180 

Relações interfinanceiras 7  1.842  1.942  1.842  1.942 
Créditos vinculados - 
Depósitos no Banco 
Central  1.842  1.942  1.842  1.942 

Outros créditos  17.243  10.993  58.084  37.432 
Rendas a receber 8  9.666  5.989  35.970  23.772 
Diversos 9  7.588  5.015  22.695  14.180 
(-) Provisão para outros 
créditos de liquidação 
duvidosa 8 e 9  (11)  (11)  (581)  (520)

Realizável a longo prazo  103.649  89.543  278.758  203.729 
Títulos e valores 
mobiliários  101.338  87.530  268.849  196.309 
Carteira própria 6  101.338  87.530  268.849  196.309 

Outros créditos  2.311  2.013  9.909  7.420 
Diversos 9  2.311  2.013  9.909  7.420 

Permanente  84  157  23.858  25.466 
Investimentos  - -  7.106  11.762 
Participações em 
controladas no país 10  - -  5.500  10.156 
Outros investimentos 11  - -  1.758  1.908 
(-) Provisões para redução 
ao valor recuperável 11  - -  (152)  (302)

Imobilizado 12  84  157  13.273  11.461 
Outras imobilizações de uso  1.141  1.141  56.299  49.586 
Depreciações acumuladas  (1.057)  (984)  (43.026)  (38.125)

Intangível 13  - -  3.479  2.243 
Ativos intangíveis  972  972  13.866  11.662 
Amortizações acumuladas  (972)  (972)  (10.387)  (9.419)

Total  650.596  209.136  952.479  457.306 

Banco
Conglomerado 

Financeiro
Passivo Nota 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Circulante  500.168  96.105  554.063  142.175 
Depósitos  461.766  68.974  461.683  68.630 
Depósitos à vista 14  461.766  68.974  461.683  68.630 

Outras obrigações  38.402  27.131  92.380  73.545 
Sociais e estatutárias 15  5.112  2.848  16.464  19.028 
Fiscais e 
previdenciárias 15  30.603  21.407  56.270  37.032 
Diversas 15  2.687  2.876  19.646  17.485 

Passivo não circulante  28  153  61.496  45.850 
Fiscais e previdenciárias 15 -  - 4.126  1.591 
Diversas 15  28  153  57.370  44.259 

Patrimônio líquido  150.400  112.878  336.920  269.281 
Capital 17  72.378  72.378  297.623  297.623 
De domiciliados no país  72.378  72.378  297.623  297.623 
Reservas de capital  17.682  11.207  30.457  23.115 
Reservas de lucros 17  60.311  29.253  61.880  29.253 
Ajuste ao valor justo 
de títulos e valores 
mobiliários

6 e 
17  29  40  24  84 

Ajuste de avaliação 
atuarial  -  -  (2.982)  (1.190)
Prejuízos acumulados  -  - (50.082)  (79.604)

Total  650.596  209.136  952.479  457.306 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Banco Conglomerado Financeiro
2º Semestre Exercício 2º Semestre Exercício

Nota 2019 2019 2018 2019 2019 2018
Receitas da intermediação financeira  9.645  18.917  15.058  15.750  30.957  26.899 
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 19  9.645  18.917  15.058  15.750  30.957  26.899 

Despesas da intermediação financeira  (98)  (157)  (117)  (98)  (157)  (117)
Operações de captação no mercado 19 (98) (157) (117) (98) (157) (117)

Resultado bruto da intermediação financeira  9.547  18.760  14.941  15.652  30.800  26.782 
Outras receitas (despesas) operacionais  23.215  40.366  25.590  49.748  77.034  13.915 
Receitas de prestação de serviços 20  54.705  100.151  62.473  178.312  322.251  227.429 
Despesas de pessoal 21  (20.107)  (40.100)  (22.590)  (68.170)  (129.712)  (116.137)
Outras despesas administrativas 22  (5.660)  (9.444)  (8.775)  (39.668)  (81.175)  (76.240)
Despesas tributárias  (5.571)  (10.261)  (6.539)  (14.386)  (26.437)  (18.739)
Resultado de participação em controladas  -  -  -  (4.853)  (4.656)  152 
Outras receitas / (despesas) operacionais 23 (152) 20  1.021  (1.487)  (3.237)  (2.550)
Resultado operacional  32.762  59.126  40.531  65.400  107.834  40.697 
Resultado não operacional  -  -  -  -  60  (86)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e 
participações  32.762  59.126  40.531  65.400  107.894  40.611 
Imposto de renda e contribuição social  (14.183)  (26.114)  (18.932)  (27.675)  (43.493)  (23.771)
Provisão para imposto de renda 16  (9.321)  (16.412)  (9.991)  (17.532)  (27.107)  (12.876)
Provisão para contribuição social 16  (5.986)  (10.021)  (7.786)  (11.267)  (16.705)  (9.740)
Ativo fiscal diferido 16  1.124  319  (1.155)  1.124  319  (1.155)

Participações de administradores e empregados no 
lucro 26  (668)  (1.656)  (391)  (668)  (1.656)  (391)
Lucro líquido do semestre/exercícios  17.911  31.356  21.208  37.057  62.745  16.449 
Quantidade de ações 17  936.068  936.068  936.068 
Lucro por ação  19,13  33,50  22,66 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em milhares de Reais) 
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido dos exercícios 31.356 21.208  62.745  16.449 
Resultados abrangentes
Variação líquida no valor justo de ativos 
financeiros disponíveis para venda  (24)  (2)  (112) (137)
Imposto de renda e contribuição social 
sobre outros resultados abrangentes  13  1  52  62 
Variação - efeito de remensuração - 
Plano de benefício definido  -  -  (2.806)  (946)
Imposto de renda e contribuição social 
sobre outros resultados abrangentes  -  -  1.014  426 

Outros resultados abrangentes, 
líquidos de imposto de renda e 
contribuição social  (11)  (1)  (1.852)  (595)
Resultado abrangente total 31.345 21.207  60.893  15.854 
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas da controladora 31.345 21.207  60.893  15.854 
Acionistas não controladores  -  -  - -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2019 e exercício findo em 31 de dezembro de 2018 

(Em milhares de Reais)

 2º semestre Exercício Exercício 2º semestre Exercício Exercício
 de 2019 2019 2018 de 2019 2019 de 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do semestre/exercícios antes do imposto de renda e 
contribuição social  32.094  57.470  40.140  64.732  106.238  40.220 
 Ajustes ao lucro líquido:  3.428  6.537  3.639  10.537  16.406  9.176 
 (Reversão)/ Provisão para crédito de liquidação duvidosa  (2)  -  (5) (21)  61  (37)
Depreciação e amortização  37  73  146  3.459  6.259  5.498 
 Resultado de participação em controlada  -  -  -  4.853  4.656  (152)
 Pagamento baseado em ações  3.401  6.475  3.499  4.014  7.342  4.376 
 Perda na alienação de ativo  -  -  -  - (60) 86
Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  (1.755)  (1.792) (75)
 Ajuste a valor justo TVM  (8)  (11)  (1)  (13)  (60)  (520)
 Lucro líquido ajustado:  35.522  64.007  43.779  75.269  122.644  49.396 
Variação de ativos e passivos
 (Aumento)/Redução em títulos e valores mobiliários  (34.045)  (36.883)  (9.324)  (87.003)  (88.777)  27.372 
 (Aumento)/Redução em relações interfinanceiras - créditos 
vinculados  433  100  (782) 433  100  (782)
 (Aumento)/Redução em outros créditos - rendas a receber  (1.489)  (3.677)  (1.639) (9.371)  (12.199)  (5.079)
 (Aumento)/Redução em outros créditos - diversos  651  17.692  18.220 (285) 20.407  21.539 
 Aumento/(Redução) em depósitos à vista  379.701  392.792  5.839  379.701 393.042  5.685 
 Aumento/(Redução) em obrigações sociais e estatutárias  2.480  2.264  (5.069)  7.949 (2.564)  (5.069)
 Aumento/(Redução) em obrigações fiscais e previdenciárias  1.699  (17.236)  (9.202)  7.267 (22.025)  (9.202)
 Aumento/(Redução) em captações no mercado aberto  -  -  (20.009)  (20.009)
 Aumento/(Redução) em outras obrigações  (746)  (314)  681  (4.965)  15.272  6.252 
 Aumento/(Redução) em resultados de exercícios futuros  - -  - -  -  (10)
 Imposto de renda e contribuição social pagos  (3.633)  (20.245)  (11.176)  (11.106)  (31.090)  (15.268)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  380.573  398.500  11.318  357.889  394.810  54.825 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado de uso  -  -  -  (4.696)  (7.015)  (3.623)
Alienação de imobilizado de uso  -  -  -  -  110  - 
Aquisição de intangível  -  -  -  (1.757)  (2.346)  (141)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento  - -  -  (6.453)  (9.251)  (3.764)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio  (298)  (298)  (201) (596) (596) (201)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento  (298)  (298)  (201)  (596)  (596)  (201)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  380.275  398.202  11.117  350.840  384.963  50.860 
Saldo no início do semestre/exercícios  120.248  102.321  91.204  211.161  177.038  126.178 
Saldo no fim do semestre/exercícios  500.523  500.523  102.321  562.001  562.001  177.038 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  380.275  398.202  11.117  350.840  384.963  50.860 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

BNY Mellon Banco S.A.
CNPJ nº 42.272.526/0001-70

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. e do público 
em geral o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais do BNY Mellon Banco S.A. e as de-
monstrações financeiras combinadas do Conglomerado Financeiro, elaboradas de acordo com as normas estabelecidas 
pela Lei das Sociedades por Ações, do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), 
referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Grupo BNY Mellon no Brasil - O Grupo BNY 
Mellon atua no Brasil desde 1997, com sua sede localizada na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde mantém estruturas 
de Banco Comercial e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A evolução do portfólio de serviços financeiros e 
as alterações na estrutura societária fortaleceram a imagem de uma empresa que se adapta às mudanças ocorridas no 
mercado e às necessidades de seus clientes com técnica e criatividade. Atualmente, o BNY Mellon no Brasil é um dos 
líderes em serviços financeiros prestando serviços de custódia e de administração fiduciária de fundos de investimento 
para gestores independentes associados à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais - e para uma gama de investidores institucionais, preponderantemente fundações, seguradoras e socie-
dades de capitalização. Em 31 de dezembro de 2019, possuía R$ 556 bilhões em ativos sob sua administração (em 31 
de dezembro de 2018 possuía R$ 357 bilhões), o qual inclui R$ 533 bilhões em ativos também custodiados (em 31 de 
dezembro de 2018 possuía R$ 343 bilhões) pelo BNY Mellon Banco. Grupo BNY Mellon no mundo: O BNY Mellon foi 
constituído em julho de 2007 a partir da fusão do The Bank of New York Company, Inc. com a Mellon Financial Corporation. 
A combinação dessas duas instituições financeiras tradicionais e ricas em história resultou em uma das empresas líderes 
em serviços financeiros no mundo. Juntas as duas instituições tornaram-se um dos líderes globais em administração 
e gestão de ativos, comprometido com excelência e alta performance de seus serviços. O BNY Mellon é uma empresa 
global de serviços financeiros focada em ajudar clientes a gerir ativos financeiros, presente em 35 países e mais de 100 
mercados. O BNY Mellon é um dos líderes em serviços financeiros para instituições, corporações e pessoas físicas, 
oferecendo excelência em gestão de recursos e serviços para investimentos por meio de uma equipe global exclusiva-
mente voltada para o atendimento às necessidades de seus clientes. A empresa possui US$ 37,1 trilhões de ativos sob 
custódia e administração e US$ 1,9 trilhões de ativos sob sua gestão. BNY Mellon é a marca corporativa do The Bank of 
New York Mellon Corporation. Desempenho do Grupo no Brasil (exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018)

Banco Conglomerado Financeiro
2019 2018 2019 2018

Resultado e rentabilidade Resultado e rentabilidade
Lucro Líquido (em R$ mil) 31.356  21.208 Lucro líquido (em R$ mil) 62.745  16.449 
Balanço Patrimonial (em R$ mil) Balanço Patrimonial (em R$ mil)
Ativos totais 650.596  209.136 Ativos totais 952.479  457.306 
Depósitos totais 461.766  68.974 Depósitos totais 461.683  68.630 
Patrimônio líquido  150.400  112.878 Patrimônio líquido 336.920  269.281 
Desempenho Desempenho
Lucro por ação 1  33,50  22,66 Índice de Basiléia 2 71,22% 76,45%
Valor patrimonial por ação 1 160,67  120,59 
1 - Não divulgamos Lucro por ação e valor patrimonial por ação do conglomerado, em virtude de as empresas serem 
controladas pela mesma Holding. 
2 - O índice da Basileia é aplicável somente ao Conglomerado Financeiro.
Gerenciamento de risco – Visão geral – a) Risco operacional (Resolução CMN nº 4.557/17) - O departamento de 
Risk Management, dentre outras funções, é responsável pela criação, manutenção e disseminação de um processo de 
gerenciamento contínuo e integrado de risco, que prevê a execução de controles tais como políticas, procedimentos, 
ferramentas, treinamentos e comunicação com objetivo de identificar e acompanhar os riscos associados à Companhia. 
A estrutura de Risk Management é responsável por monitorar e desafiar os departamentos de negócios do BNY Mellon 
na elaboração anual do relatório de Auto Avaliação de Riscos & Controles (Risk & Control Self Assessment - RCSA), 
e por também revisar os indicadores chave de riscos corporativos. A estrutura de Risk Management foi implementada 

em conformidade com a Resolução CMN 4.557/17. b) Gestão de risco de mercado, liquidez e crédito (Resolução 
CMN n° 4.557/17) - A estrutura de gerenciamento de riscos de mercado, liquidez e crédito é proporcional à dimensão 
da exposição da Instituição a tais riscos, considerando-se a natureza das operações e a complexidade dos produtos 
e serviços do BNY Mellon no Brasil. A gestão é efetuada de forma centralizada, por área administrativa que mantém 
independência com relação à Tesouraria Corporativa. São mantidas políticas e procedimentos internos relacionados 
ao gerenciamento de tais riscos, incluindo o monitoramento, processos de documentação e escalação, que garantem 
que a Administração esteja ciente dos riscos e possa determinar um plano de ação eficaz, caso a exposição alcance 
níveis superiores às metas de risco ora estabelecidas. A Instituição se encontra então apta a atender às exigências 
referentes à estrutura de gerenciamento do risco de mercado, liquidez e crédito descritas na Resolução CMN nº 4.557/17. 
c) Gerenciamento de risco de capital (Resolução CMN nº 4.557/17) - Em cumprimento à regulamentação do Banco
Central do Brasil, aos conceitos do Comitê de Basiléia e às suas Políticas Corporativas, o BNY Mellon estabeleceu uma
Estrutura de Gerenciamento de Risco de Capital que tem como objetivo atender aos requisitos da Resolução nº 4.557/17
do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de capital, devendo esta ser: compatível com 
o modelo de negócio, com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades 
e dos processos da instituição; proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos riscos; adequada ao perfil de
riscos e à importância sistêmica da instituição; capaz de avaliar os riscos decorrentes das condições macroeconômicas e 
dos mercados em que a instituição atua. O gerenciamento de capital é realizado sob a coordenação do Diretor Financeiro, 
responsável pelo gerenciamento de capital perante o Banco Central do Brasil, sendo membro do Comitê de Auditoria, 
Comitê de Remuneração, Comitê de Ativos e Passivos, Comitê de Risco e Comitê de Gestão, bem como da Diretoria 
Estatutária do Grupo, estando apto a identificar fatores que possam impactar os níveis de capital, tomando as providências
de escalação interna necessárias à manutenção dos níveis de capital requeridos à continuidade dos negócios do Grupo 
de acordo com os padrões internos e os padrões estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. Fazem parte da estrutura 
de gerenciamento de capital, conjuntamente ao Diretor Financeiro, a Diretoria Estatutária e diversas áreas da Instituição,
como Contabilidade, Fiscal, Jurídico, Financial Management Analysis, Auditoria Interna, Comitê Regional ALCO e Risk
Management, que de forma integrada são responsáveis pela elaboração do plano de capital, partindo-se das projeções
de receitas e despesas baseadas em indicadores e metas de crescimento do negócio e manutenção de um sistema de 
gerenciamento e monitoramento de risco contínuo. A Diretoria é responsável por analisar relatórios gerenciais periódicos 
sobre a adequação do capital, aprovar e revisar, no mínimo anualmente, as políticas e as estratégias, bem como o plano 
de capital e o plano de contingência de capital. A Diretoria deve assegurar a correção tempestiva das deficiências da
estrutura, os recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de gerenciamento de capital de forma
independente, objetiva e efetiva, e que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de capital, fazendo constar
no relatório de acesso público sobre a estrutura de gerenciamento de capital sua responsabilidade pelas informações
divulgadas. Adicionalmente a Diretoria aprova a indicação do diretor responsável, a definição da estrutura organizacional,
a política institucional, os processos, procedimentos e sistemas necessários à efetiva implantação do gerenciamento
de capital. Finalmente, aprova dividendos pagos e declarados aos acionistas, assegura que o gerenciamento de capital 
esteja em conformidade com níveis de apetite de risco definidos na RAS (Risk Apetite Statement), revisa e aprova
políticas e procedimentos de teste de estresse, aprovando o plano de capital e revisando a robustez do processo de
avaliação da adequação de capital. Por intermédio dessa estrutura, fica garantido o monitoramento e o controle efetivo do
capital para fazer face aos riscos que a Instituição está sujeita. Os relatórios e políticas de gerenciamento de riscos estão
disponibilizados, em sua íntegra, no site https://www.bnymellon.com/br/pt/institutional-information/index.jsp. Ouvidoria
- Para aprimorar as relações entre a Instituição e seus usuários, com pilares na transparência, sigilo e confiabilidade no
seu relacionamento, o BNY Mellon, disponibiliza um canal de comunicação com seus clientes e usuários dos produtos e
serviços, este componente organizacional de ouvidoria encontra-se disponível no site: https://www.bnymellon.com/br/pt/
contact.jsp, na seção “Contato & Ouvidoria”. Sua estrutura atende às disposições estabelecidas na Resolução nº 4.433, de
23 de julho de 2017, do CMN. As informações detalhadas das estruturas implementadas estão consolidadas em relatórios
públicos no site https://www.bnymellon.com/br/pt/institutional-information/index.jsp. Rio de Janeiro, 27 de março de 2020

A Administração

CONTINUA

BNDES vai financiar folha de pagamento de MPEs
O Governo Federal anun-

ciou nesta sexta-feira uma li-
nha de crédito para financiar 
a folha de pagamentos de 
pequenas e médias empre-
sas, como forma de apoiá-
las durante a situação de ca-
lamidade pública em virtude 
da pandemia causada pelo 
coronavírus.

A linha de financiamento 
deve beneficiar 1,4 milhão 
de empresas, atingindo 12,2 
milhões de trabalhadores. 
O crédito será destinado a 
empresas com faturamento 
anual entre R$ 360 mil a R$ 

10 milhões e vai financiar 
dois meses da folha de pa-
gamento, com volume de R$ 
20 bilhões por mês. Segundo 
o presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, 
a medida será operacionali-
zada pelo BNDES. O limite 
de financiamento é de dois 
salários mínimos.

Ao contratar o crédito, a 
empresa assume o compro-
misso de que não demitir o 
funcionário nesse período de 
dois meses. “A empresa fecha 
o contrato, e o dinheiro vai di-
reto para o funcionário. A em-

presa fica só com a dívida”, 
disse Campos Neto, explican-
do que os recursos não passa-
rão pela conta da empresa.

A taxa de juros será de 
3,75% ao ano (atual taxa Se-
lic). Do total a ser liberado 
por mês (R$ 20 bilhões), R$ 
17 bilhões serão recursos do 
Tesouro Nacional e R$ 3 bi-
lhões dos bancos privados. 
Serão seis meses de carência 
e 36 meses para o pagamen-
to. “O Tesouro disponibiliza 
os recursos, aplica os sub-
sídios e fica com as perdas 
e ganhos das operações”, 

afirmou o presidente do BN-
DES, Gustavo Montezano.

Segundo Campos Neto, 
a linha estará disponível 
em uma ou duas semanas. 
“Quarenta e cinco por cen-
to do custo de uma pequena 
e média empresa é folha de 
pagamento, normalmente 
em torno 20% ao ano. Temos 
que atravessar este período 
garantindo emprego para os 
trabalhadores”, afirmou. Ele 
acrescentou que o custo de 
demissão para as empresas é 
equivalente a três ou quatro 
meses de salário.

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, também ressal-
tou que o banco já emprestou 
R$ 20 bilhões aos clientes 
para enfrentar a crise provo-
cada pelo coronavírus. No 
total, a instituição já injetou 
R$ 111 bilhões em recursos.

De acordo com ele, a Cai-
xa também vai operacionali-
zar o pagamento do auxílio 
emergencial de três meses, 
no valor de R$ 600, destina-
do aos trabalhadores autôno-
mos, informais e sem renda 
fixa durante a crise provoca-

da pela pandemia de corona-
vírus.

Roberto Campos Neto in-
formou ainda que está em es-
tudo uma Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) para 
que o Banco Central possa 
comprar carteira de crédito 
diretamente das instituições 
financeiras. “O máximo que 
o Banco Central pode fazer 
atualmente é injetar liquidez 
no mercado. Nem sempre a 
liquidez chega na ponta final. 
Precisa de uma PEC para que 
o Banco Central tenha poder 
para comprar crédito”, disse.
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.

CONTINUAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2019 e exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais)

BNY Mellon Banco S.A.
CNPJ nº 42.272.526/0001-70

Banco
Reser-
va de 

capital
Reserva de 

lucros Ajuste de
Capital 
Realiza-

do Outras Legal Especial 

avaliação 
patrimo-

nial 
Lucros

acumulados Total 
Saldos em 1º de janeiro de 2018  72.378  7.708  770  7.476  41 - 88.373
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários -  - -  - (1) -  (1)
Transações de pagamento baseado em ações - 3.499 -  - -  -  3.499 
Lucro líquido no exercício -  - -  - - 21.208  21.208
Destinações do lucro: 
Reserva legal -  - 1.060 -  - (1.060)  - 
Dividendos -  - -  - - (201)  (201)
Reserva especial -  - -  19.947 - (19.947)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 72.378 11.207 1.830 27.423 40  - 112.878
Mutações do exercício  -  3.499  1.060  19.947  (1)  -  24.505 
Saldos em 1º de julho de 2019  72.378  14.281  2.502  27.423  37  12.773 129.394
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários -  - -  - (8) -  (8)
Transações de pagamento baseado em ações - 3.401 -  - -  -  3.401 
Lucro líquido no semestre -  - -  - - 17.911  17.911
Destinações do lucro: 
Reserva Legal -  - 896  -  - (896)  -
Dividendos -  - -  - - (298)  (298)
Reserva especial  - -  -  29.490  -  (29.490)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2019  72.378  17.682  3.398  56.913  29  -  150.400 
Mutações do semestre  -  3.401  896  29.490  (8)  (12.773)  21.006 
Saldos em 1º de janeiro de 2019  72.378  11.207  1.830  27.423  40 - 112.878
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários -  - -  - (11) -  (11)
Transações de pagamento baseado em ações - 6.475 -  - -  -  6.475 
Lucro líquido no exercício -  - -  - - 31.356  31.356
Destinações do lucro: 
Reserva legal -  - 1.568 -  - (1.568)  - 
Dividendos - - -  - - (298)  (298)
Reserva especial  - -  -  29.490  -  (29.490)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2019  72.378  17.682  3.398  56.913  29  -  150.400 
Mutações do exercício  -  6.475  1.568  29.490  (11)  -  37.522 

Conglomerado Financeiro
Reser-
va de 

capital
Reserva de 

lucros Ajuste de
Capital 
Realiza-

do Outras Legal Especial 

avaliação 
patrimo-

nial 
Prejuízos 

acumulados Total 
Saldos em 1º de janeiro de 2018  297.623  18.739  770  7.476 (511) (74.845) 249.252
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários -  - -  - (75) -  (75)
Ajuste de avaliação atuarial -  - -  - (520) -  (520)
Transações de pagamento baseado em ações - 4.376 -  -  -  -  4.376 
Lucro líquido no exercício -  - -  - - 16.449  16.449
Destinações do lucro: 
Reserva legal -  - 1.060 -  - (1.060)  - 
Dividendos -  - -  - - (201)  (201)
Reserva especial  - -  -  19.947  -  (19.947)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2018  297.623  23.115  1.830  27.423  (1.106)  (79.604)  269.281 
Mutações do exercício  -  4.376  1.060  19.947  (595)  (4.759)  20.029 
Saldos em 1º de julho de 2019  297.623  26.443  3.114  27.423  (1.190)  (55.200) 298.213
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários -  - -  - (13)  -  (13)
Ajuste de avaliação atuarial -  - -  -  (1.755) - (1.755)
Transações de pagamento baseado em ações - 4.014 -  -  -  - 4.014
Lucro líquido no semestre -  - -  - - 37.057  37.057
Destinações do lucro: 
Reserva Legal -  - 1.853 -  - (1.853)  - 
Dividendos -  - -  - - (596)  (596)
Reserva especial  - -  -  29.490  -  (29.490)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2019  297.623  30.457  4.967  56.913  (2.958)  (50.082)  336.920 
Mutações do semestre  -  4.014  1.853  29.490  (1.768)  5.118  38.707 
Saldos em 1º de janeiro de 2019  297.623  23.115  1.830  27.423  (1.106)  (79.604) 269.281
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários -  - -  - (60)  -  (60)
Ajuste de avaliação atuarial -  - -  -  (1.792) - (1.792)
Transações de pagamento baseado em ações - 7.342 -  -  -  - 7.342
Lucro líquido no exercício -  - -  - - 62.745  62.745
Destinações do lucro: 
Reserva legal -  - 3.137 -  - (3.137)  - 
Dividendos -  - -  - - (596)  (596)
Reserva especial  - -  -  29.490  -  (29.490)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2019  297.623  30.457  4.967  56.913  (2.958)  (50.082)  336.920 
Mutações do exercício  -  7.342  3.137  29.490  (1.852)  29.522  67.639 

1 Contexto operacional: O BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”) iniciou suas 
operações bancárias em 19 de novembro de 2012, após a devida autorização 
do Banco Central do Brasil - BACEN, e está organizado sob a forma de banco 
comercial, de acordo com a Resolução nº 2.099/94 do BACEN, com suas ativi-
dades atualmente focadas na área de Custódia de Títulos e Valores Mobiliários 
e de Tesouraria. O Banco tem como objeto social a prática de operações ativas, 
passivas e acessórias inerentes a um banco comercial. Anteriormente a essa 
data, o Banco era denominado de The Bank of New York Mellon Assessoria e 
Consultoria Ltda. e funcionava como um escritório de representação do The Bank 
of New York Mellon Corporation no Brasil. O Banco está localizado na Avenida 
Presidente Wilson, 231 - 4º andar, Rio de Janeiro, Brasil. 2 Entidades do gru-
po: Estas demonstrações financeiras apresentam o Banco e o Conglomerado 
Financeiro, representado pelo combinado do Banco (instituição líder) e da BNY 
Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“Distribuidora” ou “BNY Mellon DTVM”), cuja denominação será “Conglomerado 
Financeiro”. O Banco não detém participação acionária direta ou indireta na 
Distribuidora. A Distribuidora iniciou suas atividades em 1997, e assim como sua 
controlada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. (“Ativos”) presta serviços 
de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, constituídos 
no Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais definidos contratualmente 
das taxas de administração e performance devidas pelos respectivos fundos 
e clubes de investimento. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a BNY Mellon 
Participações Ltda. (“Holding”) detinha aproximadamente 100% das ações do 
Banco e da Distribuidora, sendo que seu controlador final é o The Bank of New 
York Mellon Corporation (“BNY Mellon Corporation”), empresa de capital aberto 
listada na bolsa de Nova York sob o símbolo BK e com sede em Nova Iorque. 
Seguem os valores do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e 
do lucro líquido dos exercícios findos naquelas datas do Banco, da Distribuidora 
e do Conglomerado Financeiro:

2019 2018

Patrimô-
nio líquido

Lucro
líquido

Patri-
mônio 
líquido

Lucro
líquido/ 

(prejuízo) 
BNY Mellon Banco S.A. 150.400 31.356 112.878 21.208
BNY Mellon Serviços Financeiros 
DTVM S.A. 186.520 31.389 156.403 (4.759)
Conglomerado Financeiro 336.920 62.745 269.281 16.449
A participação acionária da Distribuidora em sua controlada direta está apre-
sentada na Nota Explicativa nº 10.
3 Base de elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações 
financeiras individuais e do Conglomerado Financeiro são de responsabilidade 
da sua Administração, foram elaboradas com observância das práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
BACEN. Na preparação das demonstrações financeiras combinadas do Con-
glomerado Financeiro foram adotados os critérios para combinação definidos no 
Capítulo 1, Seção 21 do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional - COSIF no que se refere a elaboração e apresentação de demonstra-
ções do Conglomerado Financeiro. Essas demonstrações financeiras, além de 
apresentar o Banco individualmente, também foram elaboradas com o objetivo 
de apresentar o Conglomerado Financeiro do BNY Mellon Banco S.A. e são 
conduzidas no contexto do conjunto de entidades integrantes do Conglomerado 
Financeiro, as quais atuam integradamente no mercado financeiro, utilizando-
se de uma mesma estrutura operacional, para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018, conforme os requisitos do COSIF estabelecido pelo 
BACEN. Na elaboração das demonstrações financeiras Individuais e do Conglo-
merado Financeiro de 31 de dezembro de 2019 e 2018, as empresas levaram em 
consideração a aplicação das disposições da Lei 6.404/76, incluindo as altera-
ções introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, assim como as 
normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que foram 
homologadas pelo BACEN até o momento. A autorização para conclusão destas 
demonstrações financeiras foi dada pela diretoria em 27 de março de 2020.
4 Base de preparação e principais práticas contábeis: a. Apuração de re-
sultado - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competên-
cia. b. Moeda funcional e moeda de apresentação - Essas demonstrações 
financeiras são apresentadas em milhares de Reais. O Real é a moeda funcio-
nal das empresas do Conglomerado Financeiro. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c. Estimativas contábeis 
- A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições autorizadas a funcionar pelo 
BACEN, requer que a Administração use de julgamento na determinação e 
registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. As empresas do Conglomerado 
Financeiro revisam as estimativas e premissas pelo menos semestralmente, na 
data da apresentação das demonstrações financeiras. d. Transações em 
moeda estrangeira - Transações em moeda estrangeira são convertidas para 
a moeda funcional das empresas do Conglomerado Financeiro pelas taxas de 
câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados 
e apurados em moedas estrangeiras, na data de apresentação, são reconver-
tidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. As dife-
renças de moedas estrangeiras resultantes na reconversão são reconhecidas 
no resultado.  e. Aplicações interfinanceiras de liquidez - As aplicações in-
terfinanceiras de liquidez são registradas ao custo de aquisição, acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço e deduzido de eventuais provisões 
para desvalorização, quando aplicável. Os rendimentos auferidos nesta opera-
ção estão reconhecidos e apresentados no resultado na rubrica “Receitas da 
intermediação financeira - Resultado de operações com títulos e valores mobi-
liários” e “Despesas da intermediação financeira - Resultado de operações com 
títulos e valores mobiliários”, quando aplicável. Essas operações são conside-
radas equivalentes de caixa, cujos vencimentos considerando a data da efetiva 
aplicação são inferiores a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança 
de valor justo, sendo utilizados pela administração para gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo. f. Títulos e valores mobiliários - Os títulos e 
valores mobiliários são avaliados e classificados com base nos critérios esta-
belecidos pela Circular nº 3.068/01 do BACEN, e são enquadrados entre as 
seguintes categorias:  (i) Títulos mantidos para negociação - Títulos e valores 
mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente nego-
ciados, que são ajustados pelo valor justo, sendo estes ajustes contabilizados 
em contrapartida do resultado do exercício. (ii) Títulos mantidos até o venci-
mento - Na categoria títulos mantidos até o vencimento, devem ser registrados 
os títulos e valores mobiliários, exceto ações não resgatáveis, para os quais 
haja intenção e capacidade financeira da empresa de mantê-los em carteira até 
o vencimento e devem ser avaliados pelos respectivos custos de aquisição,
acrescido dos rendimentos auferidos, os quais devem impactar o resultado do
exercício.  (iii) Títulos disponíveis para venda - Títulos e valores mobiliários 
que não se enquadram nas demais categorias, e que são ajustados pelo valor 
justo, sendo estes ajustes contabilizados em contrapartida à conta destacada 
de patrimônio líquido denominada “Ajuste de avaliação patrimonial”, líquidos
dos correspondentes efeitos tributários. O valor justo é calculado com base em
cotação de preços de mercado. g. Demais ativos circulantes - Os demais
ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias (em base pro rata
dia), deduzidos das correspondentes rendas de realização futura e/ou provisões
para perdas, quando aplicável. h. Provisão para outros créditos de liquidação
duvidosa - A provisão para outros créditos de liquidação duvidosa vem sendo 
constituída por valor considerado suficiente pela administração para fazer face
e eventuais perdas, sobre os valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando 
os percentuais de probabilidade de perda definidos pela política global do BNY
Mellon Corporation para essa estimativa, que variam entre 20% (para valores 
vencidos entre 181 e 365 dias), 40% (para valores vencidos de 366 até 730 dias) 
e 100% (para valores vencidos há mais de 730 dias), podendo ser complemen-
tada se necessário. i. Permanente – i. Investimentos - A participação em
empresa controlada, por parte da Distribuidora, é representada em 31 de de-
zembro de 2019 e 2018 por aproximadamente 100% do capital da BNY Mellon
Administração de Ativos Ltda., avaliada pelo método de equivalência patrimonial. 
Os outros investimentos, representados por participação na companhia Galgo 
Sistemas de Informações S.A, títulos patrimoniais do Gávea Golf and Country
Club do Rio de Janeiro e cotas patrimoniais da ANBIMA - Associação Brasileira

das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, estão avaliados ao 
custo, deduzidos das perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicá-
vel. ii. Imobilizado - O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, 
deduzido de depreciação acumulada, a qual é calculada pelo método linear à 
taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica estimado dos 
bens, e perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas, 
quando aplicável. Atualmente, a taxa de depreciação aplicada para instalações, 
móveis e equipamentos de uso é de 10% ao ano e, para sistemas de comuni-
cação, sistemas de processamento de dados e de transporte é de 20% ao ano.
iii. Intangível - O intangível é composto por softwares adquiridos de terceiros 
e desenvolvidos internamente, sendo mensurado pelo custo de aquisição, de-
duzido de amortização acumulada e, perdas por redução ao valor recuperável 
(“impairment”) acumulada, quando aplicável.  j. Redução do valor recuperável
de ativos (“Impairment”) - De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 
- Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovado pela Resolução da CMN
nº 3.566, de 29 de maio de 2008, se, com base na análise da Administração, o 
valor contábil dos ativos das empresas do Conglomerado Financeiro excedem 
o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda por impairment no resultado.
k. Passivos circulantes - Os passivos circulantes são demonstrados pelos
valores das obrigações conhecidas ou calculáveis na data do balanço, incluindo, 
quando aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas (em base 
pro rata dia). l. Benefícios a empregados - i. Planos de contribuição defini-
da - Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego 
sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade separada 
(fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de 
pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão 
de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a 
empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são prestados 
pelos empregados. Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas 
como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de caixa ou a 
redução em futuros pagamentos esteja disponível, quando aplicável. As contri-
buições para um plano de contribuição definida cujo vencimento é esperado 
para 12 meses após o final do período no qual o empregado presta o serviço 
são descontadas aos seus valores presentes. Planos de benefício definido - Um
plano de benefício definido é um plano de benefício pós-emprego que não o 
plano de contribuição definida. A obrigação líquida das empresas do Conglo-
merado Financeiro quanto aos planos de pensão de benefício definido é calcu-
lada individualmente para cada plano por meio da estimativa do valor do bene-
fício futuro que os empregados auferiram como retorno pelos serviços prestados 
no período atual e em períodos anteriores; aquele benefício é descontado ao 
seu valor presente. Quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos 
e os valores justos de quaisquer ativos do plano são deduzidos. A taxa de des-
conto é o rendimento apresentado na data de apresentação das demonstrações 
financeiras para os títulos de dívida de primeira linha e cujas datas de vencimen-
to se aproxime das condições das obrigações das empresas do Conglomerado 
Financeiro e que sejam denominadas na mesma moeda na qual os benefícios 
têm expectativa de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente por um 
atuário qualificado pelo método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo 
resulta em um benefício para as empresas do Conglomerado Financeiro, o 
ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos de serviços 
passados não reconhecidos e o valor presente dos benefícios econômicos 
disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras 
contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômi-
cos, consideração é dada para quaisquer exigências de custeio mínimas que 
se aplicam a qualquer plano nas empresas do Conglomerado Financeiro. Um 
benefício econômico está disponível às empresas do Conglomerado Financei-
ro se ele for realizável durante a vida do plano, ou na liquidação dos passivos 
do plano. Quando os benefícios de um plano são incrementados, a porção do 
benefício aumentado relacionada ao serviço passado dos empregados é reco-
nhecida no resultado pelo método linear ao longo do período médio até que os 
benefícios se tornem direito adquirido (vested). Na condição em que os benefí-
cios se tornem direito adquirido imediatamente, a despesa é reconhecida ime-
diatamente no resultado. As empresas do Conglomerado Financeiro reconhecem 
todos os ganhos e perdas atuariais resultantes de planos de benefício definido 
no resultado, quando aplicável. Benefícios de curto prazo a empregados - Obri-
gações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma 
base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço re-
lacionado é prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago 
sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto 
prazo, se as empresas do Conglomerado Financeiro têm uma obrigação legal 
ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo 
empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. m. Tran-
sações de pagamento baseado em ações - De acordo com o Pronunciamen-
to Técnico CPC 10 R1 - Pagamento baseado em ações, aprovado pela Reso-
lução do CMN nº 3.989, de 30 de junho de 2011, o valor justo de benefícios de 
pagamento baseado em ações é reconhecido na data de outorga, como despe-
sas de pessoal, com um correspondente aumento no patrimônio líquido, pelo 
período em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito aos 
benefícios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o núme-
ro de ações para o qual existe a expectativa de que todas as condições reque-
ridas nos planos de remuneração dos diretores das empresas do Conglomera-
do Financeiro serão atendidas, de tal forma que o valor finalmente reconhecido 
como despesa seja baseado no número de ações que realmente atendem às 
condições do serviço e condições de aquisição não de mercado na data em que 
os direitos ao pagamento são adquiridos (vesting date). Para benefícios de 
pagamento baseados em ações com condição não adquirida (non-vesting), o 
valor justo na data de outorga do pagamento baseado em ações é medido para 
refletir tais condições e não há modificação para diferenças entre os benefícios 
esperados e reais, quando aplicável.  n. Provisões - Uma provisão é reconhe-
cida, em função de um evento passado, se as empresas do Conglomerado Fi-
nanceiro têm uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de 
maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para 
liquidar a obrigação. o. Capital social - O capital social das empresas do Con-
glomerado Financeiro é composto por ações ordinárias, que são classificadas 
como patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios das empresas do 
Conglomerado Financeiro, conforme definido em estatuto social, são reconhe-
cidos como passivo no final do exercício. p. Imposto de renda e contribuição 
social - O imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos, são cal-
culados com base nas alíquotas de 15% para imposto de renda, acrescida do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A provisão 
para contribuição social e a contribuição social diferida foram calculadas à alí-
quota de 15% a partir do exercício social de 2019, conforme Lei 13.169 de 6 de 
outubro de 2015 (em 2018 a alíquota era de 20%). Adicionalmente é conside-
rada a compensação de prejuízo fiscal acumulado e base de cálculo negativa 
de contribuição social limitada a 30% dos rendimentos tributáveis. O imposto 
diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos das empresas do Conglomerado Financeiro para 
fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação e 
sobre os prejuízos fiscais de imposto de renda e sobre a base negativa de con-
tribuição social sobre o lucro líquido. q. Receita de prestação de serviços - O
Banco presta, substancialmente, serviços de custódia de títulos e valores mo-
biliários a fundos de investimento constituídos no Brasil, fazendo jus a percen-
tuais, definidos contratualmente, da taxa de custódia devida pelos respectivos 
fundos de investimento. A taxa de custódia é gerada de acordo com um percen-
tual fixo e/ou variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos de investi-
mentos, e reconhecida na medida da prestação dos serviços. A Distribuidora é 
administradora de fundos e carteiras de investimento cujos contratos de pres-
tação de serviços foram firmados com os respectivos gestores. A Distribuidora 
também presta serviços de administração de carteiras de investimentos de 
companhias abertas, serviços de controladoria para fundos internacionais e 
outros. A receita auferida com a prestação desses serviços é calculada sobre 
percentual definido em contrato, da taxa de administração prevista em todo e 
qualquer regulamento de fundo de investimento, clube de investimento e/ou 
carteira de investimento. r. Lucro por ação - O lucro por ação é calculado com 
base na quantidade de ações em circulação nas datas dos balanços. s. Princi-
pais práticas adotadas na combinação - Saldos e transações intragrupo, e 
quaisquer receitas e despesas derivadas de transações intragrupo, são elimi-
nados na preparação das demonstrações financeiras do Conglomerado Finan-
ceiro. t. Processo de convergências às normas internacionais - Em aderên-

cia ao processo de convergência com as normas internacionais de 
contabilidade, para fins de referência, algumas normas emitidas pelo CPC, e 
suas interpretações, aplicáveis as instituições financeiras, aprovadas pelo CMN, 
estão apresentadas a seguir:

CPC Assunto
Resolução 

CMN
01 - R1 Redução ao valor recuperável de Ativos 3.566/08
03 - R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 3.604/08
05 - R1 Divulgação sobre Partes Relacionadas 3.750/09

25
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes 3.823/09

24 Eventos Subsequentes 3.973/11
10 - R1 Pagamento Baseado em Ações 3.989/11

23
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro 4.007/11

00 - R1 Pronunciamento Conceitual Básico 4.144/12
33 - R1 Benefícios a Empregados 4.424/15

02 - R2
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e 
conversão de demonstrações financeiras 4.524/16

04 - R1 Ativo Intangível 4.534/16
27 Ativo Imobilizado 4.535/16
Não obstante a adoção do processo de convergência, uma série de novas 
normas ou alterações nas normas internacionais e interpretações são efetivas 
para exercícios iniciados em e após 1º de janeiro de 2018. Abaixo apresentamos 
um breve resumo das principais normas internacionais, IFRS 9, IFRS 15 e 
IFRS 16, que ainda não foram aprovados pelo BACEN. IFRS 9 - Instrumentos 
financeiros (CPC 48) - A IFRS 9 substitui as orientações existentes no CPC 
38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui 
novos modelos para a classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a 
mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, 
como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma 
mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento 
de instrumentos financeiros do CPC 38. As mudanças decorrentes da adoção 
da IFRS 9 foram avaliadas, e com base nos instrumentos financeiros atualmente 
detidos pelo Conglomerado Financeiro, não foram apurados impactos relevantes. 
IFRS 15 - Receita de contratos com clientes (CPC 47) - A IFRS 15 introduz uma 
estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, 
e como a receita é mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o 
reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 
(IAS 11) Contratos de Construção e o CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) 
Programas de Fidelidade com o Cliente. As mudanças decorrentes da adoção 
dessas alterações foram avaliadas e não apresentaram impactos para o 
Conglomerado Financeiro. IFRS 16 - Arrendamento (CPC 06 R2) - A IFRS 
16, determina que, para grande parte dos arrendamentos, o arrendador passe 
a registrar um ativo identificado, bem como o passivo relacionado. A norma 
é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, e as mudanças decorrentes da 
adoção desse normativo, quando aprovadas pelo BACEN, impactarão a forma 
de reconhecimento dos contratos de locação das salas comerciais atualmente 
existentes no Conglomerado Financeiro. 5 Caixa e equivalentes de caixa - 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as composições de caixa e equivalentes 
de caixa do Banco e do Conglomerado Financeiro estão assim classificadas:

Banco
Conglomerado 

Financeiro
2019 2018 2019 2018

No início do exercício 102.321 91.204 177.038 126.178
Disponibilidades 831 525 1.026 989
Aplicações interfinanceiras de liquidez 

(*) 101.490 90.679 176.012 125.189
No final do exercício 500.523 102.321 562.001 177.038
Disponibilidades 43 831 364 1.026
Aplicações interfinanceiras de liquidez 
(*) 500.480 101.490 561.637 176.012
(*) As aplicações interfinanceiras de liquidez (aplicações no mercado aberto, 
aplicações em depósitos interfinanceiros e em moeda estrangeira), caracterizam 
por operações com vencimento em até 90 dias, configurando equivalente de caixa.
6 Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários, registrados 
nas categorias de “Disponíveis para venda” e suas respectivas faixas de 
vencimento estão assim classificados:

Banco
2019 2018

Venci-
mento

Custo
corrigi-

do
Valor 
justo

Ganhos 
não rea-
lizados

Custo
corri-
gido

Valor 
justo

Ganhos 
não rea-
lizados

Vinculados a 
prestação de 
garantias
Fundo de 
investimento (a) - 4.430 4.430 - 4.180 4.180 -
Total - 4.430 4.430 - 4.180 4.180 -
Títulos 
disponíveis 
para a venda
Letras
Financeiras do 
Tesouro- LFT (b)

Até 1 
ano 22.825 22.825 - - - -

Letras
Financeiras do 
Tesouro- LFT (b)

Após 1 
ano 101.290 101.338 48 87.458 87.530 72

Total 124.115 124.163 48 87.458 87.530 72
Efeito tributário - - (19) - - (33)
Efeito líquido 
no patrimônio 
líquido (c) - - 29 - - 40

Conglomerado Financeiro
2019 2018

Venci-
mento

Custo
corrigi-

do
Valor 
justo

Ganhos 
não rea-
lizados

Custo
corrigi-

do
Valor 
justo

Ganhos 
não rea-
lizados

Vinculados a 
prestação de 
garantias
Fundo de 
investimento (a) - 4.430 4.430 - 4.180 4.180 -
Total 4.430 4.430 - 4.180 4.180 -
Títulos 
disponíveis 
para a venda
Letras
Financeiras do 
Tesouro- LFT (b)

Até 1 
ano 23.506 23.506 - 7.519 7.519 -

Letras
Financeiras do 
Tesouro- LFT (b)

Após
1 ano 268.809 268.849 40 196.157 196.309 152

Total 292.315 292.355 40 203.676 203.828 152
Efeito tributário - - (16) - - (69)
Efeito líquido 
no patrimônio 
líquido (c) - - 24 - - 84
(a) Em 12 de abril de 2018, o BNY Mellon Banco aplicou R$ 4.000 no Fundo
de Investimento Liquidez Câmara BM&FBOVESPA Multimercado, para fins de
garantia das operações de empréstimo de ações, que até então eram garantidas 
por títulos públicos - LFT. (b) Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo
Tesouro Nacional, que possuem taxas de juros pós-fixadas indexadas pela
SELIC. (c) Os ganhos e perdas não realizados dos títulos registrados na categoria
de Disponíveis para venda são reconhecidos no patrimônio líquido, em conta
denominada “Ajuste de avaliação patrimonial”, líquidos dos correspondentes
efeitos tributários, quando aplicável. 7 Relações interfinanceiras: As relações 
interfinanceiras do Banco e do Conglomerado Financeiro estão assim classificadas:

CONTINUA
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Ativo 2019 2018
Créditos vinculados - Banco Central
 Outros depósitos - Exigibilidade microcrédito 1.842 1.942
Total 1.842 1.942
8 Rendas a receber:

2019 2018

Banco

Conglo-
merado 

Finan-
ceiro Banco

Conglo-
merado 

Finan-
ceiro

Taxa de administração - carteiras 
administradas/fundos de investimento - 21.988 - 15.445
Taxa de administração - fundos offshore - 4.167 - 2.173
Rendas a receber - serviços prestados (a) 8.874 8.874 5.287 5.287
Rendas a receber - empresas do grupo (b) 792 941 702 867
Total de rendas a receber 9.666 35.970 5.989 23.772
(-) Provisão para outros créditos de 
liquidação duvidosa (c) (11) (477) (11) (336)
Ativo circulante 9.666 35.970 5.989 23.772
(a) Referem-se aos valores a receber no Banco, decorrentes da prestação de
serviços de custódia de títulos e valores mobiliários aos fundos de investimento
administrados pela Distribuidora, conforme contrato de prestação de serviço
de custódia qualificada, que determina um percentual mensal fixo e/ou variável
sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos custodiados.  (b) Rendas a receber 
do The Bank of New York Mellon, empresa do grupo no exterior, referente ao
suporte operacional e gerencial de prestação de serviço de Administração de 
Fundos de Investimentos e Custódia Internacional de clientes da América Latina 
e rateio de despesas do grupo, que são reconhecidas no resultado do Banco
e do Conglomerado Financeiro e pagas periodicamente, conforme descrito na
Nota Explicativa nº 27.  (c) As empresas do Conglomerado Financeiro possuem 
provisão para outros créditos de liquidação duvidosa, que foi constituída
sobre os valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando os percentuais de 
probabilidade de perda definidos pela política contábil do BNY Mellon Corporation,
conforme descrito na Nota Explicativa nº 4h. Esta provisão, nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, leva em consideração a melhor
estimativa de recuperabilidade desses valores, realizada pela Administração.
9 Outros créditos - Diversos:

2019 2018

Banco

Conglo-
merado 

Financei-
ro

Ban-
co

Conglo-
merado 

Financei-
ro

Imposto de renda e contribuição social 
a compensar 7.424 17.353 4.955 8.923
Crédito tributário (Nota Explicativa 
nº16.a) 2.311 4.303 1.993 2.967
Depósitos judiciais - COFINS 

exigibilidade suspensa (Nota 
Explicativa nº 24) - 2.141 - 2.141

Depósitos judiciais - Outros - 3.465 20 2.312
Despesas antecipadas (a) 4 3.607 - 3.341
Devedores diversos - País (b) 27 621 - 1.058
Valores a receber - empresas do grupo 
no exterior (c) - 475 - 339
Adiantamentos a funcionários 94 447 55 297
Valores a receber - empresas do grupo 
no pais (c) 5 151 5 182
Outros 34 41 - 40
Total 9.899 32.604 7.028 21.600
Ativo circulante 7.588 22.695 5.015 14.180
Ativo realizável a longo prazo 2.311 9.909 2.013 7.420
(-) Provisão para outros créditos de 
liquidação duvidosa (b) - (104) - (184)
(a) O saldo em 2019 refere-se, substancialmente, à serviço de garantia, seguros
e suporte técnico de equipamentos cujo montante de despesa a apropriar é 
de R$ 2.756 (2018: R$ 2.497) e contrato de fiança com montante de despesa 
a apropriar de R$ 847 (2018: R$ 844). (b) No Conglomerado Financeiro, os 
valores a receber de fundos administrados pela Distribuidora, referentes a 
despesas pagas por conta e ordem destes fundos, de cartório, jurídico, CETIP, 
entre outras. A Distribuidora realiza certos pagamentos em nome dos fundos e 
consequentemente, reconhece um contas a receber para fins de ressarcimento 
dessas despesas, sendo contabilizada em contas de ativo e baixadas no 
momento que esses valores são reembolsados. Em 31 de dezembro de 2019 
foi constituída uma provisão para crédito de liquidação duvidosa no montante 
de R$ 104 mil (2018: R$ 184). (c) Valores a receber de Empresas do grupo BNY 
Mellon no Brasil e no exterior, são referentes ao rateio de despesas do grupo, 
que são reconhecidas no resultado da Distribuidora e pagas mensalmente, 
conforme descrito na Nota Explicativa n° 27. 10 Participação em controlada: 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Distribuidora possuía investimentos na 
controlada BNY Mellon Administração de Ativos, conforme apresentado abaixo:

2019 2018

Ban-
co

Conglome-
rado Finan-

ceiro
Ban-

co

Conglo-
merado 

Financeiro
Capital social - 6.131 - 6.131
Quantidade de cotas - 9.999 - 9.999
Percentual de participação - 100% - 100%
Patrimônio líquido - 5.500 - 10.156
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (a) - (4.656) - 152
Investimento - Participação na 
controlada - 5.500 - 10.156
Resultado de equivalência 
patrimonial - (4.656) - 152
A BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. era responsável pela gestão da 
carteira de alguns fundos de investimento administrados pela Distribuidora e 
era remunerada por meio da taxa de administração e a taxa de performance 
desses fundos. Em maio de 2016, a controlada transferiu a gestão da carteira 
desses fundos para a Distribuidora e atualmente não possui nenhum fundo 
sob sua gestão. (a) Considerando o papel desempenhado na qualidade 
de gestora de fundos de investimento, a controlada Ativos foi incluída 
como acusada em processo administrativo sancionador instaurado pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no qual foi condenada ao pagamento 
de multa no valor histórico de R$ 7.200, tendo impacto significativo no 
resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 11 Outros 
investimentos: A composição de outros investimentos, por parte da 
Distribuidora, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, está assim apresentada:

2019 2018

Banco

Conglomera-
do Finan-

ceiro Banco
Conglomera-

do Financeiro
Títulos patrimoniais:
Gávea Golf and Country Club - - - 150
(-) Provisão para redução ao 
valor recuperável - - - (150)

Galgo Sistemas de Informações 
S.A. (a) - 1.752 - 1.752

(-) Provisão para redução ao 
valor recuperável - (152) - (152)

Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais - 
Anbima

- 6 - 6

Total - 1.606 - 1.606
(a) O investimento no projeto Galgo correspondia a um condomínio, onde 14
instituições do mercado financeiro e de capitais participaram, com a finalidade de
desenvolver um sistema que integre as instituições financeiras, padronizando e
centralizando a transferência de informação entre as prestadoras de serviço de
administração de recursos, controladoria, custódia, distribuição e negociação 
de ativos, de maneira ágil e confiável. Em dezembro de 2015 foi deliberada
a constituição de uma empresa, denominada Galgo S.A., para receber e
operacionalizar tal sistema, sendo definido um valor de integralização das ações
definido pelo laudo de avaliação do sistema Galgo. Em Assembleia Geral de
Constituição realizada em 1º de julho de 2016 foi deliberada a constituição da
sociedade Galgo Sistemas de Informações S.A., e aprovada integralização e
subscrição do capital social em moeda corrente nacional, no montante de R$
280 para cada condômino, o qual foi integralizado pela Distribuidora em 24 de
junho de 2016. Em ato contínuo foi realizada Assembleia Geral Extraordinária
para aprovar o aumento de capital social da sociedade, o qual foi subscrito e
integralizado na mesma data, pelo valor apurado no laudo de avaliação do
sistema Galgo, no montante de R$ 22.083, cuja participação da Distribuidora
equivale a R$ 1.752 (6,6667%). Em fevereiro de 2017, foi emitido um novo laudo
de avaliação do Sistema Galgo e com base nessa avaliação foi reconhecido
uma despesa por impairment no montante de R$ 152. O método utilizado para
avaliação da Galgo S.A. foi a metologia do fluxo de caixa descontado (FCD).
Essa metodologia é baseada na teoria financeira de que o valor do ativo é reflexo
dos benefícios futuros (fluxo de caixa) trazido a valor presente por uma taxa
de desconto. Em fevereiro de 2019, foi divulgado através de um memorando
da Administração o posicioanamento da Diretoria da Galgo Sistema quanto a 
avaliação do indicativo de impairment. Assim como em 2017, o posicionamento 
da Diretoria da GALGO S.A. informa que não há indicativo de “impairment” do 
Sistema Galgo para companhia em 31 de dezembro de 2018. Em janeiro de
2020, foi emitido uma novo laudo de avaliação economico-financeira da empresa
Galgo S.A, e não houve indicativo de perda ao valor recuperável do ativo. Em
maio de 2019, houve a baixa do título patrimonial do Gavea Golf and Club
cuja perda por redução ao valor recuperável já estava provisionada em 100%.
12 Imobilizado de uso: A composição do imobilizado de uso, líquido das deprecia-
ções acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumula-
das, quando aplicável, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, está assim apresentada:

Banco – 2019
Taxa Transferência Depreciação Depreciação

a.a Custo inicial Adições Baixa (+) / (-) Custo final acumulada exercício Saldo Final
Instalações 10% 174 - - - 174 (90) (17) 67
Móveis e Equipamentos 10% 37 - - - 37 (32) (5) -
Sistema de processamento de 
dados 20% 930 - - - 930 (862) (51) 17
Total 1.141 - - - 1.141 (984) (73) 84

Banco – 2018
Taxa Transferência Depreciação Depreciação

a.a Custo inicial Adições Baixa (+) / (-) Custo final acumulada exercício Saldo Final
Instalações 10% 174 - - - 174 (72) (18) 84
Móveis e Equipamentos 10% 37 - - - 37 (28) (4) 5
Sistema de processamento de 
dados 20% 930 - - - 930 (811) (51) 68
Total 1.141 - - - 1.141 (911) (73) 157

Conglomerado Financeiro – 2019
Taxa Custo

Adições Baixa
Transferência Depreciação Depreciação

a.a inicial (+) / (-) Custo final acumulada exercício Saldo Final
Instalações 10% 9.824 - - 580 10.404 (7.094) (1.123) 2.187
Moveis e Equipamentos 10% 7.436 - (4) - 7.432 (6.017) (640) 775
Equipamentos 20% 5.538 - (24) 1.099 6.613 (2.383) (1.212) 3.018
Sistema de processamento de 
dados 20% 24.496 - (80) 4.918 29.334 (21.992) (1.854) 5.488
Veículos 20% 1.199 - (194) - 1.005 (639) (72) 294
Ativo Fixo em Curso 1.093 7.015 - (6.597) 1.511 - - 1.511
Total 49.586 7.015 (302) - 56.299 (38.125) (4.901) 13.273

Conglomerado Financeiro – 2018
Taxa Custo

Adições Baixa
Transferência Custo Depreciação Depreciação Saldo

a.a inicial (+) / (-) final acumulada exercício Final
Instalações 10% 12.323 - (2.968) 469 9.824 (9.111) 2.017 2.730
Moveis e Equipamentos 10% 7.326 - (395) 505 7.436 (5.591) (426) 1.419
Equipamentos 20% 4.007 - - 1.531 5.538 (1.683) (700) 3.155
Sistema de processamento de 
dados 20% 24.446 - (605) 655 24.496 (20.783) (1.209) 2.504
Veículos 20% 1.199 - - - 1.199 (399) (240) 560
Ativo Fixo em Curso - 630 3.623 - (3.160) 1.093 - - 1.093
Total 49.931 3.623 (3.968) - 49.586 (37.567) (558) 11.461
Os valores contábeis dos ativos imobilizados das empresas do Conglomerado Financeiro foram avaliados pela Administração para fins de apresentação das 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 e 2018 e não houve indicação de redução ao valor recuperável (impairment).
13 Ativo intangível: A composição do ativo intangível, líquido das amortizações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, 
quando aplicável, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, está assim apresentada:

Banco – 2019
Taxa Custo

Adições Baixa
Transferência Amortização Amortização

a.a inicial (+) / (-) Custo final acumulada exercício Saldo Final
Software 20% 972 - - - 972 (972) - -
Total 972 - - - 972 (972) - -

Banco – 2018
Taxa Custo

Adições Baixa
Transferência Custo Amortização Amortização

a.a inicial (+) / (-) final acumulada exercício Saldo Final
Software 20% 972 - - - 972 (899) (73) -
Total 972 - - - 972 (899) (73) -

Conglomerado Financeiro – 2019
Taxa Custo

Adições Baixa
Transferência Amortização Amortização

a.a inicial (+) / (-) Custo final acumulada exercício Saldo Final
Software 20% 11.520 - - - 11.520 (9.419) (968) 1.133
Ativo Intangível em Curso 142 2.346 - (142) 2.346 - - 2.346
Total 11.662 2.346 - (142) 13.866 (9.419) (968) 3.479

Conglomerado Financeiro – 2018
Taxa Custo Transferência Amortização Amortização

a.a inicial Adições Baixa (+) / (-) Custo final acumulada exercício Saldo Final
Software 20% 11.517 - - 3 11.520 (8.362) (1.057) 2.101
Ativo Intangível em Curso 4 141 - (3) 142 - - 142
Total 11.521 141 - - 11.662 (8.362) (1.057) 2.243

BNY Mellon Banco S.A.
CNPJ nº 42.272.526/0001-70

Os valores contábeis dos ativos intangíveis da Distribuidora foram avaliados 
pela Administração para fins de apresentação das demonstrações financeiras 
de 31 de dezembro de 2019 e 2018, e não houve indicação de redução ao 
valor recuperável (impairment). 
14 Depósitos:

2019 2018

Banco
Conglomera-
do Financeiro Banco

Conglomera-
do Financeiro

Depósitos à vista 461.766 461.683 68.974 68.630
15 Outras obrigações: O saldo de outras obrigações, apresentado no balanço 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018, para o Banco e o Conglomerado Financeiro, 
é composto pelas seguintes rubricas de contas:
a. Sociais e estatutárias 2019 2018

Banco
Conglomerado 

Financeiro Banco
Conglomerado 

Financeiro
Dividendos a pagar 298 596 201 201
Provisão para participação 
nos lucros e Gratificações 
a pagar 1.834 12.888 766 14.658
Gratificação diretoria (Nota 
Explicativa nº 27) 2.980 2.980 1.881 4.169
Total 5.112 16.464 2.848 19.028
b. Fiscais e previdenciárias 2019 2018

Banco

Conglo-
merado 

Financeiro Banco

Conglo-
merado 

Financeiro
Imposto de renda e contribuição 
social (Nota Explicativa nº 16) 26.433 43.812 17.776 22.616
Imposto de Renda Retido na Fonte 
- Funcionários 359 1.745 338 1.668
INSS e FGTS a recolher 2.764 7.808 2.534 10.610
ISS, PIS e COFINS a recolher 1.013 2.816 701 1.994
Previdência privada - Passivo
atuarial - 4.126 - 1.591
Outros impostos e contribuições a
recolher 34 89 58 144
Total 30.603 60.396 21.407 38.623
Passivo circulante 30.603 56.270 21.407 37.032
Passivo não circulante - 4.126 - 1.591

c. Diversas 2019 2018

Banco

Conglo-
merado 

Financeiro Banco

Conglo-
merado 

Financeiro
Salários e encargos a pagar 1.536 9.299 1.651 9.787
Fundos encerrados e transferidos (c1) - 2.388 - 1.389
Contas a pagar (c2) 463 4.625 359 2.963
Contas a pagar - empresas do 
grupo no exterior (c3)

1 30 - 111

Contas a pagar - empresas do 
grupo no país (c4)

424 - 623 -

Fundos ativos (c5) - 106 - 178
Provisão para contingência (Nota 24) 28 57.370 153 44.259
Provisão auditoria e publicação 235 465 240 478
Provisão multa CVM (c6) - 2.690 - 2.564
Outras obrigações 28 43 3 15
Total 2.715 77.016 3.029 61.744
Passivo circulante 2.687 19.646 2.876 17.485
Passivo não circulante 28 55.370 153 44.259
(c1) Referem-se a valores recebidos dos fundos encerrados e transferidos para 
que as empresas do Conglomerado Financeiro possam realizar pagamentos 
remanescentes referentes às despesas dos fundos (auditoria externa, jurídico, 
CETIP, entre outras despesas). (c2) Referem-se às despesas operacionais 
das empresas do Conglomerado Financeiro com diversos fornecedores de 
serviços. (c3) Referem-se a valores a pagar para Empresas do grupo BNY 
Mellon no exterior referente ao rateio de despesas do grupo que precisam 
ser reconhecidas no resultado da Distribuidora e pagas periodicamente. Para 
fins fiscais, são consideradas despesas indedutíveis. (c4) Valores a pagar de 
Empresas do grupo BNY Mellon Brasil, referentes ao rateio de custo e despesas 
administrativas do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do 
conglomertado financeiro e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota 
Explicativa nº 27. (c5) Referem-se a valores recebidos, de forma antecipada, 
dos fundos administrados pela Distribuidora, para liquidação futura de 
algumas despesas dos fundos, como auditoria externa, jurídico, cartório, entre 
outras despesas, cujas faturas ainda não foram emitidas pelos respectivos 
prestadores de serviço. (c6) Referem-se a valores provisionados para fazer 
face a despesas relacionadas ao atraso no envio de informações periódicas de 
fundos de investimentos administrados pela Distribuidora, a órgãos reguladores.

16 Imposto de renda e contribuição social: As conciliações entre os valores apurados conforme alíquotas fiscais e os valores registrados no resultado dos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 podem ser resumidas da seguinte forma:

Banco Conglomerado Financeiro
Imposto de Renda Contribuição Social Imposto de Renda Contribuição Social
2º Se-

mestre 2019 2018
2º Se-

mestre 2019 2018
2º Se-

mestre 2019 2018
2º Se-

mestre 2019 2018
Lucro antes da tributação sobre o lucro 32.762 59.126 40.531 32.762 59.126 40.531 65.400 107.894 40.611 65.400 107.894 40.611
Participações de administradores e 
empregados no lucro (668) (1.656) (391) (668) (1.656) (391) (668) (1.656) (391) (668) (1.656) (391)
Lucro contábil antes da tributação e 
participações 32.094 57.470 40.140 32.094 57.470 40.140 64.732 106.238 40.220 64.732 106.238 40.220
Adições/(exclusões) permanentes 4.072 7.169 3.838 4.072 7.169 3.838 7.617 12.276 14.683 7.617 12.276 12.200
Adições/(exclusões) temporárias 329 625 3.583 329 625 3.583 7.773 22.296 23.709 7.773 22.296 23.709
Adições/(exclusões) temporárias - 
participação nos lucros e gratificações 2.326 1.340 (925) 3.813 2.439 (5.394) 9.239 (4.680) (5.956) 10.726 (5.870) (11.584)
Adições/(exclusões) permanentes - 
participação nos lucros e gratificações 1.490 2.827 (1.295) - - - 1.490 1.791 (1.295) - - -
Exclusões temporárias - Outras (402) (895) (3.238) (402) (895) (3.238) (5.504) (9.139) (9.388) (5.504) (9.138) (9.388)
Exclusões permanentes - Outras - - - - - - - - (2.118) - - (2.118)
Adições/(exclusões) permanentes - - - - - - - -
Equivalência patrimonial - - - - - - 4.853 4.656 (152) 4.853 4.656 (152)
Base de cálculo do IR e CS 39.909 68.536 42.103 39.906 66.808 38.930 90.200 133.438 59.703 90.197 130.458 52.887
Compensação de prejuízos fiscais de 
exercício anterior - - - - - - (15.088) (19.471) (5.280) (15.088) (19.096) (4.187)
Base de cálculo do IR e CS após 
compensação do prejuizo fiscal 39.909 68.536 42.103 39.906 66.808 38.930 75.112 113.967 54.423 75.109 111.362 48.700
Alíquota fiscal conforme (Nota Explicativa 4.p) 25% 25% 25% 15% 15% 20% 25% 25% 25% 15% 15% 20%
Imposto de renda e contribuição social 
apurados 9.965 17.110 10.502 5.986 10.021 7.786 18.754 28.444 13.557 11.267 16.705 9.740
Deduções por incentivo fiscal (644) (698) (511) - - - (1.222) (1.337) (681) - - -
Imposto de renda e contribuição social no 
resultado do semestre/exercícios 9.321 16.412 9.991 5.986 10.021 7.786 17.532 27.107 12.876 11.267 16.705 9.740
a. Créditos tributários - A movimentação dos créditos tributários oriundos
de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças
temporárias, bem como da provisão para impostos diferidos sobre diferenças
temporárias, pode ser assim demonstrada:

Banco 2019

Saldo no 
início do 
exercício

Constitui-
ção

Realiza-
ção

Saldo no 
final do 

exercício

Diferenças 
temporárias 1.993 1.662 (1.344) 2.311

 Total crédito 
tributário 1.993 1.662 (1.344) 2.311

2018

Saldo no 
início do 

exercício
Constitui-

ção
Realiza-

ção

Saldo no 
final do 

exercício

Diferenças 
temporárias 3.147 2.568 (3.722) 1.993

 Total crédito 
tributário 3.147 2.568 (3.722) 1.993

Conglomerado Financeiro
2019

Saldo no início 
do exercício

Consti-
tuição

Realiza-
ção

Saldo no final 
do exercício

Diferenças temporárias 1.993 1.662 (1.344) 2.311
 Total crédito tributário 1.993 1.662 (1.344) 2.311
Provisão para impostos 
diferidos (a) 974 2.131 (1.113) 1.992

2018
Saldo no início

do exercício
Consti-
tuição

Realiza-
ção

Saldo no final 
do exercício

Diferenças temporárias 6.563 2.568  (7.138) 1.993
 Total crédito tributário 6.563 2.568 (7.138) 1.993
Provisão para impostos 
diferidos (a) 548 426 - 974
(a) Refere-se à provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos
sobre avaliação atuarial e Letras Financeiras do Tesouro.
Conforme estudo técnico realizado, devidamente aprovado em Ata de Reunião 
de Diretoria, as empresas do Conglomerado Financeiro têm a expectativa 
de realizar os créditos tributário em até dez anos, conforme estabelecido na 
Resolução do Banco Central nº 3.059 de 20 de dezembro de 2002.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
IRPJ 1.165 - - - - - - - - - 1.165
CSLL 1.146 - - - - - - - - - 1.146

2.311 - - - - - - - - - 2.311
CONTINUA
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17 Patrimônio líquido: a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
o capital social subscrito e integralizado está representado conforme abaixo:

2019 2018
BNY Mellon Banco S.A. 936.068 936.068 Ações
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 83.809.737 83.809.737 Ações
A BNY Mellon Participações Ltda. detém 100% das ações do Banco e da Dis-
tribuidora. b. Reserva de capital - A reserva de capital foi constituída com os 
valores referentes ao plano de pagamento baseado em ações, reconhecido em 
31 de dezembro de 2019 e 2018 pelas empresas do Conglomerado Financeiro 
que fazem parte do programa de remuneração global de executivos e profis-
sionais do BNY Mellon Corporation. Essa Empresa possui planos de incentivo 
de longo prazo que preveem a emissão de ações restritas, opção de ações e 
outras premiações com base em ações, que incluem funcionários e executivos 
das empresas do Conglomerado Financeiro no Brasil. Veja Nota Explicativa nº 
18. c. Reserva legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em 
cada balanço nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76 até o limite de 20% do
capital social. d. Reserva de lucros - É constituída com o saldo remanescente 
do lucro líquido do exercício após destinações estabelecidas no estatuto social 
das empresas do Conglomerado Financeiro, baseada na proposta da Direto-
ria, aprovada em Assembleia Geral. e. Ajuste de avaliação patrimonial - A
reserva para ajuste de avaliação patrimonial representa as variações líquidas 
acumuladas do valor justo de títulos e valores mobiliários disponíveis para ven-
da até que os investimentos sejam baixados ou sofram perda por redução no
valor recuperável (impairment) e ajustes de avaliação atuarial para o plano de 
previdência privada oferecido aos diretores e funcionários da Distribuidora. Os
valores registrados em ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados para
o resultado do exercício, quando da alienação dos ativos a que elas se referem. f.
Dividendos - De acordo com o estatuto social das empresas do Conglomerado 
Financeiro, os acionistas fazem jus a dividendo mínimo obrigatório de 1% do
lucro líquido do exercício, quando aplicável, apurado nos termos da lei. As dis-
tribuições são aprovadas em reuniões dos acionistas, quando convocadas para 
este fim. 18 Transação de pagamentos em ações: Como parte do programa 
de remuneração global de executivos e profissionais, o BNY Mellon Corporation
possui planos de incentivo de longo prazo que preveem a emissão de ações
restritas, opção de ações e outras premiações com base em ações, que incluem 
executivos e funcionários do Banco e da Distribuidora no Brasil. Conforme a
Resolução nº 3.989/11 do BACEN, que determina que as instituições financeiras
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem
observar o Pronunciamento Técnico CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em
Ações. O Banco e a Distribuidora reconheceram no resultado no exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 o montante de R$ 6.475 e R$ 867 (R$ 3.499 e R$
877 respectivamente em 31 de dezembro de 2018), no grupo de “Despesas de 
pessoal” (Nota Explicativa nº 21). As ações restritas são emitidas a valor justo na
data de atribuição a executivos e funcionários da Distribuidora e, geralmente, são
exercíveis entre três e cinco anos a partir da data de sua emissão. Parte dessas 
ações é atualizada pelo valor justo de mercado na data de fechamento de cada
trimestre até o momento de seu exercício. As ações não possuem direito a voto, 
e só podem ser vendidas por opção do empregado, à BNY Mellon Corporation
a um preço baseado geralmente no valor justo no momento da recompra. Du-
rante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram concedidas para o
Conglomerado Financeiro 22.410 ações restritas do BNY Mellon Corporation
ao preço unitário de exercício de US$ 50,43 e US$ 52,01. No exercício findo
em 31 de dezembro de 2018 foram concedidas 27.685 ao preço unitário de
exercício de US$ 58,18 e US$ 53,93. Em 31 de dezembro de 2019, o preço
unitário de fechamento das ações do BNY Mellon Corporation na NYSE - New
York Stock Exchange é de US$ 50,33 (em 31 de dezembro de 2018, US$ 47,07).
19 Receitas e despesas da intermediação financeira:

Banco
Conglomerado 

Financeiro

2º se-
mestre Exercício

2º
semes-

tre Exercício
2019 2019 2018 2019 2019 2018

Compromissadas - Inter-
mediação (a) 2.100 3.815  2.963 2.100 3.815 2.963
Compromissadas - Selic 4.732 9.457  6.477 7.002 14.067 9.100
Títulos e valores Mobiliários 2.693 5.395  5.440 6.528 12.825 14.658
Fundos de Investimento 120 250  178 120 250  178 
Fundo Garantidor de Crédito (98) (157)  (117) (98) (157)  (117)
Total 9.547 18.760 14.941 15.652 30.800 26.782
Referem-se aos rendimentos líquidos auferidos, com base na taxa de 
remuneração das aplicações em títulos e valores mobiliários e das operações 
compromissadas, reconhecidos no resultado na rubrica de “Resultado bruto 
da intermediação financeira”. (a) O Banco e a Distribuidora, por meio de 
sua conta de intermediação (Broker) no Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia - SELIC, realizam a intermediação de operações compromissadas 
entre os fundos e bancos múltiplos de primeira linha, recebendo como 
remuneração a diferença entre as taxas praticadas entre as partes (spread). 
20 Receitas de prestação de serviços: O Banco presta serviços de custódia 
de títulos e valores mobiliários, apurando receitas com base em um valor fixo 
ou percentual variável, definido contratualmente, sobre o valor do patrimônio 
líquido dos fundos de investimento cujos ativos são custodiados pelo Banco e 
também receita referente à cobrança de tarifa bancária. As referidas receitas 
estão apresentadas nas rubricas “Serviços de custódia” e “Tarifa bancária”. 
Adicionalmente, o Banco apura receita de prestação de serviços referentes ao 
reembolso de despesas operacionais pago periodicamente pelo The Bank of 
New York Mellon e aos serviços prestados aos clientes do The Bank of New 
York Mellon. Essa receita está apresentada abaixo na rubrica “Rendas de 
assessoria técnica”. A Distribuidora é administradora de fundos e carteiras de 
investimento cujos contratos de prestação de serviços foram firmados com os 
respectivos gestores e também presta serviços de administração de carteiras 
de investimentos de companhias abertas, serviços de controladoria para fundos 
internacionais e outros. A receita auferida com a prestação desses serviços 
é calculada sobre percentual definido em contrato, da taxa de administração 
prevista em todo e qualquer regulamento de fundo de investimento, clube 
de investimento e/ou carteira de investimento. O total de recursos adminis-
trados em 31 de dezembro 2019 monta a R$ 556.331.599 (R$ 356.737.533 
em 31 de dezembro de 2018). Este montante refere-se ao somatório dos 
patrimônios líquidos dos fundos e carteiras administradas, sem a elimina-
ção dos seus investimentos em outros fundos ou carteiras administradas. A 
composição das receitas com prestação de serviços nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 pode ser resumida da seguinte forma:

Banco
Conglomerado 

Financeiro
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
2019 2019 2018 2019 2019 2018

Taxa de administração de 
fundos de investimento - - - 105.454 188.309 131.993
Controladoria de fundos 
internacionais - - - 7.454 13.299 11.080
Taxa de administração 
de carteiras - - - 2.597 4.566 6.459
Agenciamento e 
intermediação de títulos 
- Corporate Trust - - - - - 10
Serviços de 
representação legal - - - 1.953 3.638 3.638
Agenciamento e 
intermediação de Títulos - - - 772 1.502 1.802
Receita com exportação 
de serviços 155 474 - 623 1.604 2.271
Rendas de assessoria 
técnica 3.429 7.850 5.238 3.429 7.882 5.238
Serviços de custódia 47.558 84.119 50.263 47.558 84.119 50.263
Tarifa bancária 2.758 5.478 3.857 2.755 5.472 3.851
Outros serviços 805 2.230 3.115 5.717 11.860 10.824
Total 54.705 100.151 62.473 178.312 322.251 227.429
21 Despesas de pessoal:

Banco Conglomerado Financeiro
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
2019 2019 2018 2019 2019 2018

Proventos (5.929) (11.737) (9.325) (32.205) (64.143) (60.938)
Gratificação 
Funcionários (1.205) (4.653) (2.045) (6.383) (13.054) (13.268)
Gratificação Diretoria (1.490) (1.100) 2.873 (1.490) (65) 5.578
Benefícios a 
empregados (2.778) (3.937) (1.843) (9.777) (17.741) (15.017)
Encargos sociais (3.678) (8.996) (5.356) (14.020) (28.520) (29.223)
Despesa relacionada 
a plano de 
contribuição definido 
(Nota 25) (370) (758) (568) (1.419) (3.277) (3.526)
Despesa relacionada 
a plano de benefício 
definido (Nota 25) - - - (153) (306) (288)
Transações de 
pagamento baseado 
em ações (Nota 18) (3.401) (6.475) (3.499) (4.014) (7.342) (4.376)
Contrato de rateio de 
custos e despesas 
de pessoal (a) (1.231) (2.368) (2.734) 1.724 5.576 5.716
Outras despesas (25) (76) (93) (433) (840) (795)
Total (20.107) (40.100) (22.590) (68.170) (129.712) (116.137)
(a) Valores a (pagar)/receber de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil,
referentes ao rateio e despesas administrativas do grupo, que são reconhecidas
no resultado das empresas do conglomerado Financeiro e pagas mensalmente, 
conforme descrito na Nota Explicativa nº 27.
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22 Outras despesas administrativas:

Banco
Conglomerado 

Financeiro
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
2019 2019 2018 2019 2019 2018

Processamento de dados (2.638) (4.081) (2.963) (11.211) (20.471) (17.291)
Despesa de repasse a 
Distribuidores - Rebate - - - (1) (41) (148)
Serviços Financeiros (397) (943) (1.084) (2.457) (4.966) (4.657)
Depreciação e 
amortização (36) (72) (145) (3.459) (6.259) (5.497)
Serviços de terceiros (102) (187) (176) (2.968) (5.934) (5.522)
Serviços técnicos 
especializados (300) (606) (476) (5.622) (9.493) (8.584)
Comunicações (3) (7) (14) (111) (342) (833)
Provisão de Contingências (28) 8 (237) (4.554) (16.336) (15.770)
Viagens no país/exterior (465) (782) (598) (942) (1.557) (1.570)
Transporte (43) (79) (78) (494) (952) (797)
Provisão multa CVM - - - (47) (321) (143)
Manutenção e 
conservação de bens (5) (5) - (631) (1.276) (1.665)
Água, energia e gás - - - (945) (1.691) (1.582)
Contribuições filantrópicas (582) (582) (354) (950) (970) (490)
Promoções e relações 
públicas (78) (119) (73) (275) (345) (328)
Propaganda e publicidade - - (45) (102) (153) (434)
Aluguéis (5) (9) (6) (2.574) (5.066) (5.909)
Material (2) (4) (1) (137) (273) (206)
Contrato de rateio de 
custos e despesas de 
pessoal (a) (579) (1.262) (1.771) 144 326 266
Outras (397) (714) (754) (2.332) (5.055) (5.080)
Total (5.660) (9.444) (8.775) (39.668) (81.175) (76.240)
(a) Valores a (pagar)/receber de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil,

referentes ao rateio e despesas administrativas do grupo, que são reconhecidas
no resultado das empresas do Conglomerado Financeiros e pagas mensalmente, 
conforme descrito na Nota Explicativa nº 27.
23 Outras receitas/(despesas) operacionais:

Banco
Conglomerado 

Financeiro
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
2019 2019 2018 2019 2019 2018

Despesas corporativas 
internacionais (a) (62) (76) (11) (800) (1.393) (1.302)
Despesas gerais com fundos 
Administrados (b) (100) (182) (950) (410) (1.492) (1.630)
Resultado líquido de variação 
cambial 39 243 184 135 327 378
Reversão/(provisão) para credo-
res de liquidação duvidosa 1 - 5 20 (61) 37
Perda no recebimento de crédito (c) (10) (20) (55) (1.758) (2.796) (5.248)
Outras despesas operacionais (24) (32) (21) (263) (359) (128)
Outras receitas operacionais (d) 4 87 1.869 1.589 2.537 5.343
 Total (152) 20 1.021 (1.487) (3.237) (2.550)
(a) Referem-se a despesas pagas para Empresas do Grupo BNY Mellon no
exterior, referentes ao rateio de despesas do grupo, reconhecidas no resultado das 
empresas do Conglomerado Financeiro e pagas periodicamente. Para fins fiscais, 
são consideradas despesas indedutíveis. (b) Referem-se a custos gerados pelos 
fundos de investimento administrados pela Distribuidora. (c) Referem-se a perda 
no recebimento de taxa de administração e despesas administrativas de fundos, 
que na avaliação da Distribuidora existe baixa expectativa de realização em função 
da iliquidez dos ativos integrantes das carteiras desses fundos. (d) Referem-se, 
principalmente, ao ressarcimento de despesas de Fundos da Distribuidora.
24 Contingências:  a. Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis - Prováveis 
- Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes, aprovado pela resolução do CMN nº 3.823/2009, o Conglomerado 
Financeiro constitui provisão para contingencias trabalhistas, cíveis e fiscais 
com risco de perda provável.
Movimentação das provisões para contingências trabalhistas, fiscais e 
cíveis, classificadas como prováveis

 2º Semestre de 2019 2019 2018
Demandas Trabalhistas
 Saldo Inicial 15.597 14.319 11.402
Constituição 1.708 2.880 1.377
Reversão da provisão (355) (398) (244)
Atualização monetária 950 1.368 2.088
Baixa por pagamento (880) (1.149) (304)
 Saldo final 17.020 17.020 14.319
Demandas Fiscais
 Saldo inicial 2.104 2.104 2.104
Constituição - - -
Reversão da provisão - - -
Atualização monetária - - -
 Saldo final (1) 2.104 2.104 2.104
Demandas Cíveis
 Saldo Inicial 36.399 27.835 15.560
Constituição 500 4.761 10.250
Reversão da Provisão (250) (305) (1.554)
Atualização das Causas 1.597 7.217 3.579
Baixa por pagamento - (1.262) -
 Saldo final (2) (3) (4) 38.246 38.246 27.835
Total das demandas 
Trabalhistas, Fiscais e Cíveis 57.370 57.370 44.258
(1) A Distribuidora discute judicialmente a inconstitucionalidade da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pleiteia calcular e
recolher a COFINS sobre o efetivo faturamento, conforme artigo 2º da Lei
Complementar nº 70/1991, afastando-se, assim, a ampliação da base de cálculo
pretendida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/1998. Por decisão
judicial, a partir de janeiro de 2010, a Distribuidora depositou judicialmente os 
valores controvertidos, conforme Nota Explicativa nº 9. Baseado na opinião dos
assessores jurídicos, foram efetuados depósitos judiciais no montante histórico
de R$ 2.141, o qual se encontra registrado conforme Nota Explicativa n° 9. Devido
à mudança da base de cálculo trazida pela Lei nº 12.973, a partir do fato gerador
de janeiro de 2016, a Distribuidora deixou de realizar o depósito judicial referente
à ação judicial da COFINS, e com isso o recolhimento passou a ser feito por meio
do DARF, correspondendo a 100% do valor apurado da COFINS. O caso está
suspenso até o julgamento de tema paradigma no Supremo Tribunal Federal.  (2) 
A Distribuidora é Ré em duas ações cíveis, nas quais os autores pretendem obter 
indenização pelas perdas sofridas em fundos de investimento administrados pela
Distribuidora. Foram proferidas sentenças em ambas as ações acolhendo em
parte os pedidos, para determinar a condenação solidária da gestora dos fundos
e da Distribuidora ao pagamento de quantias que, atualizadas até 31.12.2019, 
equivalem a aproximadamente R$ 16.890 e R$ 595, respectivamente. Foram
interpostos recursos, ainda pendentes de julgamento. (3) Considerando o seu 
papel de administrador fiduciário de fundos de investimento, a Distribuidora
foi incluída como Acusada em processos administrativos sancionadores
instaurados por órgãos reguladores, a maioria deles discutindo o seu dever de 
supervisionar os demais prestadores de serviço dos fundos sob administração.
Algumas das decisões condenatórias proferidas estão atualmente sujeitas à
revisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN).
(4) A Distribuidora, em seu papel de administradora fiduciária de fundos de
investimento, foi incluída, junto a outras partes, em procedimento de Tomada
de Contas Especial iniciado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
(TCE/RO), tendo sido proferida decisão condenando-a solidariamente
ao pagamento da quantia de R$ 1.626, que, atualizado até 31.10.2019,
corresponde a R$ 4.709. Em 04.02.2019, foi interposto Recurso de Revisão
junto ao TCE/RO, ao qual foi dado provimento em 5 de dezembro de 2019,
para anular a integralidade do processo, em razão de vícios formais.
b. Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis - Possíveis - As contingências 
classificadas com risco possível são dispensadas de constituição de provisão 
com base no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, 
aprovado pela Resolução CMN nº 3.823/2009. Para fins de apresentação, as 
informações a seguir levam em consideração as seguintes situações: b.1. 
Processos de maior relevância e b.2. Outros processos: b.1 Processos de maior 
relevância - POSTALIS - Em 08.08.2014, o Instituto de Seguridade Social dos 
Correios e Telégrafos (“Postalis”) ajuizou ação ordinária contra a BNY Mellon 
DTVM e Fabrizio Dulcetti Neves (“Sr. Fabrizio”, em conjunto com a BNY Mellon 
DTVM, denominados “Réus”), sócio controlador da Atlântica Administradora de 
Recursos Ltda. (“Atlântica”), em razão de supostos prejuízos, lucros cessantes 
e/ou danos emergentes sofridos pelo Brasil Sovereign II Fundo de Investimento 
em Dívida Externa (“Brasil Sovereign II”). Na mesma data, o Postalis solicitou 
liminarmente o bloqueio judicial de parte do valor do pedido. Em 21.08.2014, o 
pedido liminar foi deferido, tendo sido implementado o bloqueio em 22.08.2014. 
O bloqueio foi posteriormente substituído por carta de fiança bancária, contratada 
junto ao Banco Bradesco, e garantida pela controladora final da Distribuidora, 
para a qual são pagos trimestralmente valores relativos à comissão de fiança, 
conforme nota explicativa n° 24. Atualmente, aguarda-se a citação dos Réus. 
Em 12.03.2015, o Postalis ajuizou outra ação contra a Distribuidora e contra 
outros Réus no Rio de Janeiro, a qual está atualmente em fase instrutória. 
Em 14.12.2015, foi ajuizada uma ação, em São Paulo, pela Associação dos 
Profissionais dos Correios (“ADCAP”) contra a Distribuidora e outros Réus. 
Essa ação foi extinta sem julgamento do mérito em 20.03.2017 e, no momento, 
aguarda-se o julgamento do recurso interposto pela Autora. Em 17.12.2015, 
o Postalis ajuizou outras três ações no Rio de Janeiro contra a Distribuidora,
relacionadas a investimentos em outros fundos sob administração, as quais
estão atualmente em fase instrutória. Em 04.02.2016, o Postalis ajuizou ação em
Brasília, alegando ter sofrido perdas em alguns outros fundos de investimento.
Essa ação foi remetida à Justiça Federal de São Paulo, por ter havido declínio

de competência, tendo sido posteriormente remetida à Justiça Federal de 
Brasília, para reapresentação das contestações pelos Réus. Em 05.04.2017, 
o Tribunal de Contas da União (“TCU”) proferiu decisão de indisponibilidade
de bens da Distribuidora no valor de R$556.188, no contexto de investigação
relacionada ao Postalis. Em 10.04.2017, a Distribuidora impetrou mandado de
segurança no Supremo Tribunal Federal, tendo obtido liminar de suspensão da 
decisão de indisponibilidade. Na sequência, a Distribuidora apresentou defesa
nos procedimentos de Tomada de Contas iniciados em 2017 e em 2019. Em
16.01.2018, o Ministério Público Federal ajuizou ação judicial perante a Justiça 
Federal em São Paulo, com vistas a obter a condenação da Distribuidora por
prejuízos sofridos pelo Postalis. Tal ação foi extinta, sem julgamento do mérito,
estando pendentes de julgamento recursos de apelação. Em 04.10.2019,
Postalis e outro fundo de pensão apresentaram pedido de instauração de
arbitragem perante a Câmara de Comércio Brasil Canada contra a Distribuidora 
e a BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. (“Ativos”), requerendo indenização
em razão de supostos prejuízos sofridos por fundo sob administração e gestão.
Em 25.10.2019, o Postalis ajuizou uma nova ação contra a Distribuidora
e a Ativos no Rio de Janeiro, alegando supostos prejuízos relacionados à
administração e à gestão de fundo de investimento. Considerando que, nessas
ações, há valores ilíquidos envolvidos, e que os processos ainda estão em
fase inicial, não foi possível determinar os montantes possíveis de perda. Além
disso, há inquéritos e processos administrativos em curso perante a CVM e
o Banco Central tratando de tais assuntos. SILVERADO - A Distribuidora é a
administradora do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial 
Silverado Maximum (“Fundo Silverado”). Em 02.06.2016, o Fundo Silverado
ajuizou ação contra a Distribuidora, o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, na
condição de custodiante, e a Silverado Gestão e Investimentos Ltda., na condição 
de gestora, sob a alegação de que todos teriam falhado no cumprimento de
seus respectivos deveres e que, portanto, seriam solidariamente responsáveis 
pela indenização de supostas perdas sofridas pelo Fundo Silverado, já tendo
os Réus apresentado suas defesas. CEEE - Em 23.06.2016, o BNY Mellon Sul
Energia FIC FIM (“Fundo Sul Energia”), cujo quotista exclusivo é a Fundação
CEEE de Seguridade Social - Eletroceee (“CEEE”), ajuizou ação de indenização
contra a Distribuidora, sob a alegação de que a mesma não teria cumprido os 
deveres inerentes à sua condição de administradora, no que diz respeito a dois 
investimentos realizados pelo Fundo Sul Energia. O valor histórico do pedido
principal formulado é de R$ 48.526. IGPREV - Em 18.06.2015, o Ministério
Público do Estado de Tocantins ajuizou quatro ações contra a Distribuidora,
na condição de administradora dos Fundos FI Diferencial RF LP (“Fundo
Diferencial”), Adinvest Top FI RF (“Fundo Adinvest”), Totem FI RF II (“Fundo
Totem”) e Vitória Régia FI RF LP (“Fundo Vitória Régia”), e contra outros Réus, 
sob a alegação de que todos deveriam ser solidariamente responsáveis por
supostas perdas sofridas pelos referidos fundos, os quais teriam causado
prejuízos ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (“IGEPREV”).
O Tribunal de Justiça do Tocantins expediu ordens de bloqueio, posteriormente 
reformadas pelo Tribunal. Aguarda-se a citação dos Réus para apresentação de
contestação. Considerando que os processos ainda estão em fase inicial, não foi
possível determinar os montantes possíveis de perda. CELOS - Em 22.07.2018,
foi ajuizada ação civil pública pelo Instituto Nosso Brasil (“INBRA”) contra a
Distribuidora e outros 34 réus, por meio da qual foi requerido afastamento da
diretoria executiva e do conselho deliberativo da Fundação Celesc de Seguridade 
Social - CELOS, suspensão das contribuições extraordinárias exigidas dos
participantes do plano e indenização por alegados prejuízos, supostamente
decorrentes dos investimentos realizados. Foi proferida decisão extinguindo o
processo sem julgamento do mérito, devido à ilegitimidade ativa do INBRAS,
havendo recurso pendente de julgamento. INVESTIDOR NÃO-RESIDENTE -
Em 22.11. 2019, foi lavrado auto de infração contra a Distribuidora, relativo à
tributação de “investidores não-residentes”. Dentre outros aspectos, a Receita 
Federal manifestou entendimento de que a classificação como “não-residente”
deveria ser atribuída levando-se em consideração investidores finais de
determinados fundos, e não investidores diretos. O valor do auto de infração
na data da lavratura, incluindo juros e multa, corresponde a R$ 118.918. Em 20
de dezembro de 2019, foi publicado o Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 5,
por meio do qual a própria Receita Federal estabeleceu que, com exceção de 
determinadas hipóteses, a classificação como “investidor não-residente” deve
levar em conta o cotista direto dos fundos de investimento. Em 23 de dezembro
de 2019, foi protocolada impugnação pela DTVM. b.2 Outras contingências
- No que se refere às demais contingências, os montantes relacionados
no quadro abaixo representam a estimativa dos valores que puderam ser 
calculados com confiabilidade e que foram classificados como chance de 
perda possível, pelos assessores jurídicos do Conglomerado Financeiro.
Outras contingências passivas: 31/12/2019 31/12/2018
Trabalhista (1) 1.832 1.358
Fiscais - 4.984
Cíveis (2) 64.145 (*) 89.223
Total 65.977 95.565
(1) Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas
como risco possível, cujos montantes não estão refletidos nos valores indicados
acima, uma vez que não puderam ser calculados com confiabilidade. Isso se
deve à iliquidez dos pedidos principais formulados e à inclusão de pedidos de
indenização por danos morais, a serem arbitrados pelo Juiz. (2) De maneira
geral, os processos de natureza cível classificados como risco possível
de perda correspondem a ações judiciais em que se requer a condenação
solidária da Distribuidora, junto a gestores, custodiante e demais prestadores 
de serviços de fundos de investimento envolvidos, à reparação de supostas
perdas sofridas por investidores, sob a alegação de que teriam havido falhas
na gestão e administração dos referidos fundos. Em grande parte dos casos,
requer-se que as supostas perdas sejam apuradas em fase de liquidação de
sentença. Seja em razão dessa circunstância ou, ainda, da formulação de
pedido de indenização por supostos danos morais em valor a ser arbitrado
pelo Juízo, não é possível quantificar com precisão o valor da exposição da
Distribuidora, de modo que tais processos não estão refletidos nos valores
indicados acima. Além disso, em razão da natureza dos pedidos formulados, o
valor das supostas perdas pode sofrer alterações no decorrer dos processos.
(*) Diferentemente do que ocorreu na nota de contingências referente ao exercício
de 2018, o valor envolvido na ação de indenização ajuizada pelo Fundo Sul Energia
não foi considerada neste cálculo, assim como os valores envolvidos nos demais
casos indicados no item “b.1 Processos de maior relevância” do presente relatório.
25 Benefícios a empregados: O Banco não possui para seus funcionários a
modalidade do plano de benefícios definido. Para o Conglomerado Financeiro, a
Distribuidora é patrocinadora de um plano na modalidade de benefício definido,
e participa com parte da contribuição mensal. Adicionalmente, a Distribuidora 
também patrocina planos de modalidade de contribuição definida, cujo benefício
é determinado unicamente com base no saldo acumulado das contas individuais 
na data da elegibilidade, conforme regulamento de cada plano, o qual não requer
cálculo atuarial. Descrição dos planos - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o
Conglomerado Financeiro detinha os seguintes planos de benefícios a empre-
gados junto a Mapfre Seguros S.A, Icatu Seguros S.A. e Bradesco Previdencia
e Seguros S.A. Plano de contribuição definida - O Banco e a Distribuidora
concedem a seus diretores e empregados o benefício, opcional, de participação
no plano de previdência privada da Mapfre Seguros S.A. e Bradesco Previdencia
e Seguros S.A., na modalidade de contribuição definida, participando como
patrocinadora com parcela da contribuição mensal. No exercício findo em 31
de dezembro de 2019, a Distribuidora contribuiu para a previdência privada o 
montante de R$ 2.519 e o Banco R$ 758, confome Nota Explicativa n° 21 (R$
2.958 da Distribuidora e R$ 568 do Banco em 31 de dezembro de 2018). Plano
de benefício definido - A Distribuidora concedia a seus diretores e empregados
o benefício, opcional, de participação no plano de previdência privada multipa-
trocinado da BRASPREV - Fundação Brascan de Previdência, na modalidade 
de benefício definido, participando como patrocinadora com parcela da con-
tribuição mensal. Este benefício foi mantido para os diretores e funcionários 
que então haviam optado em participar do referido plano até fevereiro de 2004. 
Em março de 2012, a Distribuidora transferiu seu plano de benefício definido 
da BRASPREV para a Icatu Seguros S.A. As contribuições para esse plano 
totalizaram R$ 306 e R$ 288 nos exercícios findos em 31 dezembro de 2019 
e 2018, respectivamente. A partir de março de 2004, a Distribuidora passou a 
proporcionar aos seus diretores e empregados o benefício, opcional, de parti-
cipação no plano de previdência privada da Icatu Seguros S.A., na modalidade 
de contribuição definida, participando como patrocinadora com parcela de con-
tribuição mensal. Em janeiro de 2020, foi emitido pela Mercer Human Consulting 
Ltda., o laudo de avaliação atuarial para prover o valor presente das obrigações 
atuariais em 31/12/2019 e a estimativa atuarial de despesa para 2020 do plano 
de benefício definido. A estimativa da despesa atuarial para o exercício de 2020, 
apurada de acordo com as regras da Deliberação CVM nº 695, que aprova o 
CPC 33 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis, é de R$ 424. As 
principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas no cálculo atuarial foram:
Taxa de desconto 7,21% a.a (nominal) 
Crescimento salarial (1) 5,67% a.a (nominal)
Reajuste dos benefícios previdenciários 3,60% a.a (nominal)
Inflação de longo prazo 3,60% a.a (nominal)
Tábua de mortalidade geral AT-2000
Tábua de mortalidade de inválidos AT-2000
Tábua de entrada em invalidez Mercer Disability 
(1) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pelos patrocinadores
levando em consideração a expectativa de reajustes salariais de longo prazo. 
26 Programa de participação nos lucros: O Banco possui um programa de 
participação nos lucros e/ou resultados para seus funcionários. No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019, o Banco apurou para fins de distribuição o 
montante de R$ 1.656 (R$ 391 em 31 de dezembro de 2018). Em 2019, a DTVM 
não estabeleceu programa de participação nos lucros e/ou resultados para seus 
funcionários, portanto apesar de apresentar lucro, não houve provisionamento. 
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27 Transação com partes relacionadas:
2019

Ativo
circulante

Passivo
circulante

Passivo não 
circulante

Transação/
Resultado

Descrição Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Conglo-
merado 

Finan-
ceiro

Diretoria - - 4.151 4.151 - - (12.344) (10.255)
Dividendos
devidos à 
controladora - - 298 596 - - - -
Empresas do 
grupo no pais 5 156 424 - - - (7.168) 2.364
Empresas 
do grupo no 
exterior 792 1.416 1 30 - - 3.936 3.982
Total 797 1.572 4.874 4.777 - - (15.576) (3.909)

2018
Ativo

circulante
Passivo

circulante
Passivo não 
circulante

Transação/
Resultado

Descrição Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro
Ban-

co

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro
Diretoria - - 1.880 4.168 - - (4.019) (5.675)
Dividendos
devidos à 
controladora - - 201 201 - - - -
Empresas do 
grupo no pais 5 181 623 - - - (7.627) 2.858
Empresas 
do grupo no 
exterior 702 1.204 - 111 - - 7.541 8.665
Total 707 1.385 2.704 4.480 - - (4.105) 5.848
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, bem 
como as transações que influenciaram os resultados dos períodos, relativas a 
operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre as empresas 
do Conglomerado Financeiro e outras partes relacionadas, conforme a seguir: 
Os saldos com empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, correspondem a: i)
valores cobrados ou reembolsados relacionados a rateio de despesas do grupo, 
que precisam ser reconhecidas no resultado das empresas do Conglomerado 
Financeiro e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são consideradas des-
pesas indedutíveis, ii) valores cobrados pela prestação de serviço de suporte 

operacional e gerencial na Administração de fundos e custódia internacional 
de clientes na América Latina, conforme contrato firmado entre a Distribuidora 
e o The Bank of New York Mellon em agosto de 2016, iii) contrato de rateio 
de despesa firmado entre o Banco e o The Bank of New York Mellon em julho 
de 2016, que estabelece o reembolso de despesas relacionadas à gestão do 
negócio das empresas da América Latina. Considerado que os serviços pres-
tados pelo presidente da América Latina, diretor nacional no Brasil e pela chefe 
operacional administrativa no Brasil são ligados à representação da marca BNY 
Mellon em todas as entidades da América Latina, e que as receitas geradas com 
os clientes desses países são reconhecidas e recebidas nos Estados Unidos, 
foi acordado que o The Bank of New York Mellon deve reembolsar todos os 
custos integralmente alocados no BNY Mellon Banco correspondente a sua 
participação no serviço em questão, e iv) Prestação de serviço de assessoria 
técnica realizado pelo BNY Mellon Banco aos clientes do The Bank of New York 
Mellon no Brasil, conforme Nota Explicativa nº 20. De acordo com as regras do 
Grupo, os valores são recebidos/liquidados até o final do mês subsequente ao 
mês de emissão da invoice. A ARX Investimentos Ltda. (“ARX”), subsidiária 
do The Bank of New York Mellon Corporation, com sede em Nova Iorque, atua 
como gestora de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. A 
ARX e sua subsidiária integral BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. não 
integram o grupo econômico financeiro do qual a Distribuidora faz parte. Em 
7 de julho de 2015, a Distribuidora e as empresas ARX Investimentos Ltda., 
BNY Mellon Banco S.A., BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. e BNY 
Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. assinaram o contrato de rateio de custos 
e despesas administrativas, com o objetivo de regular o compartilhamento das 
estruturas administrativas e operacionais que correspondem a, dentre outros, 
funcionários, técnicos, contratados, meios de produção, equipamentos, mate-
riais, local físico e material de terceiros. De acordo com os termos do contrato, 
os custos e despesas arcados pela Parte Pagadora serão reembolsados pelas 
Partes Beneficiárias, por meio de cobranças mensais realizadas por meio de 
notas de débito emitidas pela Parte Pagadora. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, o rateio de custos e despesas administrativas impactou o 
resultado do Conglomerado Financeiro no montante de R$ 2.364 (R$ 2.858 em 
31 de dezembro de 2018). Em 31 de dezembro de 2019 a Distribuidora possuía 
saldos a receber de R$ 132 e R$ 16 referente ao contrato de rateio de custos 
e despesas administrativas com a ARX Investimentos Ltda., e sua subsidiária 
BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda., respectivamente (R$ 156 e 24 em 
31 de dezembro de 2018). Durante o exercício de 2019, a Distribuidora man-
teve movimentação em conta corrente no BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), 
integrante do mesmo conglomerado financeiro. Em 31 de dezembro de 2019 
a Distribuidora apresentou um saldo no montante de R$ 83 (R$ 344 em 31 de 
dezembro de 2018) no Banco, que encontra-se apresentado na rubrica “Dis-
ponibilidades” do balanço patrimonial. A partir de 2019, os Diretores alocados 
na Distribuidora foram transferidos para empresa do grupo BNY Mellon Banco. 
O efeito no resultado deve-se a gratificação anual, benefícios e aos honorários 
mensais pagos à diretoria. Remuneração de diretores e pessoal chave da 
Administração - A remuneração do pessoal-chave da administração, que inclui 

diretores, totalizou R$ 10.255 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 5.675 em 31 de 
dezembro de 2018). Neste valor estão englobados benefícios de curto prazo, 
que correspondem a: (i) pro-labore pago à diretoria; (ii) bônus pago e (iii) outros 
benefícios, como plano de saúde, plano dental, previdência privada e seguro 
de vida. Adicionalmente, o Grupo possui política de remuneração baseada em 
ações conforme divulgado na Nota Explicativa nº 18 e plano de pensão, conforme 
divulgado na Nota Explicativa nº 25. Controladora e parte controladora final - A
controladora direta do Conglomerado Financeiro é a BNY Mellon Participações 
Ltda. e a controladora final do Grupo é o The Bank of New York Mellon Cor-
poration. Em 31 de dezembro de 2019 o Banco possuía o saldo de R$ 298 e a 
Distribuidora possuía saldos a pagar de R$ 298 referente a dividendos mínimos 
obrigatórios (em 31 de dezembro de 2018 o Banco pussuía o saldo de R$ 201 e a 
Distribuidora não possuía saldo a pagar). Em 31 de dezembro de 2019 o Banco 
possuía saldo a pagar no montante de R$ 1 e a Distribuidora no montante de R$ 
29 referente a despesa de serviços compartilhados com a controladora final The 
Bank of New York Mellon Corporation (em 31 de dezembro de 2018 a Distribuidora 
pussuía o saldo de R$ 111 e o Banco não possuía saldo a pagar). No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2014, a Distribuidora obteve carta de fiança com 
sua controladora final como garantia de pagamento, em caso de execução, da 
fiança contratada junto ao Banco Bradesco em relação à ação ordinária ajuizada 
pelo Instituto de Seguridade dos Correios, conforme nota explicativa nº 24-b. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Distribuidora pagou R$ 1.708 
referente comissão de fiança para sua Controladora final (R$ 1.327 em 31 de 
dezembro de 2018), registrado na rubrica “outras despesas administrativas”, 
as quais são posteriomente reembolsadas através do rateio de despesas com 
a Controladora, e reconhecidas na rubrica “Receita de Exportação de Serviço”. 
28 Limite operacional (acordo da Basileia): As instituições financeiras e en-
tidades equiparadas têm que manter patrimônio líquido mínimo de 8,00% para 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 8,625% para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, dos seus ativos, ponderados por graus de risco às 
exposições em ouro, moedas estrangeiras e operações sujeitas ao risco opera-
cional e às variações: cambial; taxa de juros; do preço de commodities; e do preço 
de ações classificadas na carteira de negociação, conforme regras e instruções
do BACEN. O Conglomerado Prudencial e o Conglomerado Financeiro estavam
enquadrados nesse limite operacional em 31 de dezembro de 2019 e 2018. 29
Evento subsequente: A crise financeira global motivada pelo “Corona Vírus”
(COVID-19), vem afetando substancialmente os sistemas financeiros nacional e
internacional, incluindo a economia e o mercado de valores mobiliários. As princi-
pais bolsas de valores mobiliários do mundo caíram a níveis históricos. Na data de
emissão destas Demonstrações Financeiras a Administração do Conglomerado 
Financeiro entende que não tem impactos financeiros as Demonstrações Finan-
ceiras de 31 de dezembro de 2019 como resultado de eventos subsequentes. 
Adicionalmente, a Administração está monitorando os acontecimentos relacio-
nados a epidemia do COVID-19 e não vislumbra riscos à continuidade de seus 
negócios. Apesar do cenário atual, a expectativa do Conglomerado Financeiro 
é que essa crise seja passageira e a atividade econômica no Brasil se fortaleça
ao longo do exercício de 2020, mantendo sua tendência para os próximos anos. 

I – Introdução: O Comitê de Auditoria do BNY Mellon (“Comitê”), que engloba o 
BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), e a BNY Mellon Serviços Financeiros Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“DTVM”), é composto por 4 (quatro) 
membros, que também exercem a função de diretores estatutários, um dos quais 
nomeado como especialista financeiro, a Sra. Patricia Furtado Alvim, conforme 
definido pela legislação e regulamento aplicável. De acordo com o estabelecido 
em seu Estatuto, compete ao Comitê zelar pela qualidade e integridade das 
demonstrações financeiras Consolidadas do Banco e da DTVM, pelo cumpri-
mento das exigências legais e regulamentares, pela atuação, independência 
e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e da auditoria interna e pela 
qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração 
de riscos. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da 
Administração, dos auditores externos, da auditoria interna, dos responsáveis 
pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas próprias análi-
ses. A KPMG Auditores Independentes é a empresa de auditoria independente 
contratada para o exame das demonstrações financeiras do Banco e da DTVM, 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas 
e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. A Auditoria Interna tem sua atuação voltada para temas que 
representam potencial de risco mais elevado e para a avaliação dos sistemas de 
controles internos e gerenciamento de riscos, oferecendo, ao Comitê, uma visão 
crítica da qualidade dos processos e do monitoramento dos riscos. II – Respon-
sabilidades: As responsabilidades e atribuições do Comitê estão de acordo com 
o estabelecido no artigo 15 da Resolução 3.198, de 27.05.2004, bem como no 
seu Estatuto, atualizado em 13/09/2019. III – Atividades desempenhadas pelo
Comitê no período: Durante o 2º Semestre de 2019 o Comitê de Auditoria, no
âmbito de suas atribuições e em conformidade com o seu Estatuto, reuniu-se
2 (duas) vezes. Participaram dessas reuniões, além dos membros do próprio
Comitê, representantes das áreas de Risco, Legal, Compliance, assim como 
os Auditores Internos, os Auditores Externos e representante(s) da Ouvidoria.
Todas as reuniões estão devidamente documentadas no formato de Ata. IV –
Avaliação da Efetividade da Auditoria Externa: O Comitê mantém com os
auditores externos um canal regular de comunicação para ampla discussão dos 
resultados de seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, de maneira 
que permita aos seus membros fundamentar opinião acerca da integridade das

demonstrações contábeis e relatórios financeiros. Foram analisados aspectos 
relativos ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, à elaboração e entrega 
de relatórios, à independência dos auditores e ao seu relacionamento com a 
Administração. Não foram identificadas situações que pudessem afetar a obje-
tividade e a independência dos auditores externos. Os auditores mencionaram 
que os trabalhos de Auditoria foram efetuados de acordo com o planejamento 
estabelecido e com os padrões profissionais exigidos pelas normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Dentro deste contexto, a Auditoria ressaltou que 
foi considerado o ambiente de Controles Internos do BNY Mellon, com vistas à 
emissão de um relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras. Como 
resultado de seu trabalho os auditores externos emitiram relatórios de auditoria 
sobre as demonstrações do Banco, da DTVM e do Conglomerado Financeiro, os 
quais não continham ressalvas.  O Comitê avalia como plenamente satisfatório o 
volume e a qualidade das informações fornecidas pela KPMG, as quais apoiam 
sua opinião acerca da integridade das demonstrações financeiras. IV – Avalia-
ção da Efetividade da Auditoria Interna: O Comitê acompanhou o processo de 
auditoria desenvolvido pela Auditoria Interna, por meio da realização de reuniões 
periódicas e da aprovação de seus planejamentos estratégico e tático, relativos 
ao exercício de 2019, e do acompanhamento de sua execução. O Comitê avalia 
positivamente a cobertura e a qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria 
Interna. Os resultados desses trabalhos, apresentados nas sessões de trabalho 
do Comitê, não trouxeram ao conhecimento do Comitê a existência de riscos 
que possam afetar a solidez e a continuidade da Organização. IV – Avaliação 
da Efetividade dos Sistemas de Controle Interno e Administração de 
Riscos: Os Departamentos de Risco Operacional e Compliance, responsá-
veis pelo monitoramento dos riscos corporativos da Companhia, assim como 
de assuntos regulatórios e legais, no contexto das atividades exercidas pela 
corporação, também participam do Comitê de Auditoria. A estruturação de um 
fórum com reporte permanente e subordinação direta com o nível estratégico 
da instituição, e que abrange diferentes áreas de controle, principalmente 
representadas pela 2ª linha de defesa, proporciona uma maior eficiência no 
monitoramento e gerenciamento do ambiente de controle do BNY Mellon. O 
Comitê julga aceitável a qualidade dos sistemas de controles internos e adminis-
tração de riscos do BNY Mellon. Em atendimento ao Artigo 17, Incisos II e IV da 
Resolução 3.198/04, a evidenciação das deficiências detectadas pelos sistemas 

de controles internos e pelas Auditorias externa e interna, se existentes, foram 
disponibilizados e discutidos por este Comitê, nas reuniões realizadas durante 
o semestre findo em 31 de Dezembro de 2019. VI – Avaliação da Qualidade
das Demonstrações Contábeis: O Comitê analisou os procedimentos que
envolvem o processo de preparação dos balancetes e balanços, individuais e 
consolidados, das notas explicativas e relatórios financeiros publicados em con-
junto com as demonstrações contábeis consolidadas, os quais foram debatidos
com a KPMG e com executivos da Organização. Foram examinadas as práticas
contábeis relevantes utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis. 
Verificou-se que estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
V – Descrição das Recomendações do Comitê: Todos os membros do Co-
mitê integram a diretoria do BNY Mellon. As recomendações e temas debatidos
foram feitos consensualmente por seus membros, inexistindo recomendações
não acatadas. VII – Cumprimento da Legislação, da Regulamentação e
das Normas Internas: O Comitê de Auditoria considera que as atribuições e
responsabilidades, assim como os procedimentos relativos à avaliação e mo-
nitoramento dos riscos legais estão definidos e continuam sendo praticados de
acordo com as orientações corporativas. O Comitê, com base nas informações
recebidas das áreas responsáveis, nos trabalhos da Auditoria Interna e nos
relatórios produzidos pela Auditoria Externa, conclui que não foram apontadas
falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas
que possam colocar em risco a continuidade da Organização. VIII – Ouvidoria:
Em cumprimento a Resolução 4.433/15 do Banco Central do Brasil, o Relatório
Semestral referente à Estrutura Organizacional da Ouvidoria (2º semestre de
2019) foi levado ao conhecimento deste Comitê. IV – Departamento Jurídico:
O Departamento Jurídico também participa das reuniões do Comitê de Auditoria 
na figura de convidado, e atualiza seus membros e demais convidados com
respeito às principais contingências e processos judiciais, administrativos e/ou 
arbitrais, que são relevantes para os negócios no Brasil, onde o Banco ou a DTVM 
figurem no polo passivo. X – Conclusão: O Comitê de Auditoria, ponderadas 
devidamente suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do 
escopo da sua atuação, recomenda a aprovação das demonstrações contábeis 
do Banco e da DTVM, para a data-base de 31 de Dezembro de 2019. 

Rio de Janeiro, 27 de Março de 2020. 
EDUARDO ADRIANO KOELLE  |  PATRICIA FURTADO ALVIM

CARLOS ALBERTO SARAIVA  |  MARCUS VINICIUS PEREIRA.

À Diretoria e aos acionistas do BNY Mellon Banco S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras individuais e combinadas do BNY Mellon Banco S.A., identificado como Banco e 
Conglomerado Financeiro, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e combinadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual 
e combinada do BNY Mellon Banco S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e combinado de 
suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e combinados para o semestre e exercício findos nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil - BACEN. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação ao BNY Mellon Banco S.A., de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Chamamos
a atenção para a Nota Explicativa nº 24.b às demonstrações financeiras, que descreve que a BNY Mellon Serviços 
Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que compõe o Conglomerado Financeiro, possui 
demandas judiciais, incluindo causa passiva de montante superior ao seu patrimônio líquido, a qual conta com carta 
fiança garantida pela sua controladora final. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Outras
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Administração do 
Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Banco continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 

demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: •Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. •Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco. •Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 
•Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continuidade operacional. •Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. •Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às
informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2020 
KPMG Auditores Independentes José Claudio Costa - Contador
CRC SP-014428/O-6 F-RJ CRC 1SP167720/O-1

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BNY Mellon Banco S.A.
CNPJ nº 42.272.526/0001-70
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2019
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da GUMI Brasil Participações S.A. submete à apreciação de seus acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

GUMI BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 31.035.548/0001-09

Balanços patrimoniais (em milhares de reais)

“As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, devidamente acompanhadas pelo parecer sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da Sociedade. A Administração.”

1 Informações gerais: A Gumi Brasil Participações S.A. (“Companhia” 
ou “GUMI”) foi adquirida em 19 de fevereiro de 2019 pela Guarana Urban 
Mobility Incorporated, com o principal objetivo de participar em outras 
sociedades. A controladora direta da Companhia é a Guarana Urban Mobility 
Incorporated controlada indireta da Mitsui & Co. Aquisição do controle da 
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Supervia ou 
Concessionária”): Em 28 de fevereiro de 2019, a Guarana Urban Mobility 
Incorporated e a Odebrecht Transport S.A., acionistas da Odebrecht 
Mobilidade S.A. (antiga controladora indireta da SuperVia), na proporção 
de 40% e 60%, respectivamente, celebraram um Contrato de Compra e 
Venda de Ações e cessão de Créditos (“Contrato”), visando à aquisição do 
controle acionário indireto na SuperVia. Como parte das condições previstas 
no Contrato, foram realizados determinados eventos societários, sendo eles, 
visando a segregação dos ativos relacionados ao investimento na Supervia: 
Em 30 de abril de 2019, ocorreu aporte de capital na Companhia, decorrente 
da incorporação do acervo líquido cindido da Odebrecht Mobilidade S.A. 
(“OM”), empresa que detinha o investimento indireto na Supervia, no valor de 
R$ 605.071, sendo R$ 394.451, destinados à conta de Capital Social e R$ 
210.620 destinados à conta de Reserva de Capital (Nota 15). O acervo líquido 
cindido da OM, utilizado para aumento do capital social da GUMI, estava 
composto pelos seguintes ativos:
Mútuos ...................................................................................... R$ 282.598
Outros ativos ............................................................................ R$ 3.912
Custo do investimento na RTC ................................................ R$ 102.436
Ágio (a) ..................................................................................... R$ 216.125
Total ......................................................................................... R$ 605.071
(a) O ágio corresponde ao valor atribuído, em 2011, em negociação envolvendo 
os antigos acionistas da OM, relacionado à mais valia do ativo intangível da 
Supervia, e que estava composto na data da cisão por R$ 208.606, 
correspondente a parcela atribuída – ágio em controladas, e do valor de 
goodwill no valor R$ 7.519. Em 31 de dezembro de 2019, o valor total do ágio, 
compondo o custo do investimento, é de 212.186 (Nota 8). • Em 20 de maio de 
2019, a Odebrecht TransPort S.A. (“OTP”), realizou aporte de capital na 
Companhia no valor de R$ 56.017, sendo R$ 36.526 destinados à conta de 
Capital Social e R$ 19.491 destinados à conta de Reserva de Capital (Nota 
15). • Em 28 de maio de 2019 a Guarana Urban Mobility Incorporated realizou 
aporte de capital na Companhia no valor de R$ 604.784, sendo R$ 550.000 em 
moeda corrente e R$ 54.784 conferente a participação detida na Rio Trens 
Corportation (“RTC”), antiga controladora da Rio Trens Participações S.A. 
(“Rio Trens”) e controladora direta da SuperVia (Nota 15).Na mesma data, a 
GUMI, realizou aporte de capital na Rio Trens no valor de R$ 759.793, sendo 
R$ 550.000 em moeda corrente e R$ 209.793 através de ativos a receber da 
Rio Trens convertidos em ações, adquirindo participação de 77,3 % e o seu 
controle. • Em 22 de julho e de 2019 a Guarana Urban Mobility Incorporated 
realizou aporte de capital na Companhia no valor de R$ 60.000 em moeda 
corrente. • Em 15 de outubro de 2019, a RTC, cedeu suas ações para a GUMI 
na proporção da sua participação em 11,4%, elevando a sua participação para 
88,7% do capital social da Rio Trens. Desta forma, a GUMI passou a deter 
diretamente 88,7% de participação no capital social da Rio Trens e o seu 
controle. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía as seguintes 
empresas controladas e com participação direta e/ou indireta: • Rio Trens – A 
Companhia possui 88,7% de participação do seu capital social e é a 
controladora direta da SuperVia. • Supervia, foi constituída em 02 de setembro 
de 1998, e é detentora de direitos e obrigações decorrentes da concessão para 
a prestação de serviços de transporte ferroviário de passageiros na região 
metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e para execução dos investimentos 
contemplados no Contrato de Concessão e aditamentos posteriores 
(“Contrato”), no que lhe foi outorgado, em caráter exclusivo, pelo prazo de 25 
anos, renovável por igual período. As operações da Supervia foram iniciadas 
em 1º de novembro de 1998 e abrangem cinco grandes linhas ferroviárias 
metropolitanas e 270 quilômetros de vias permanentes. • A SC Empreendimentos 
e Participações S.A. (“SC”) é empresa controlada pela SuperVia e têm como 
objetivo a exploração de imóveis cedidos na concessão e aluguel de espaços 
publicitários. A sede social da Companhia está localizada na Rua da América, 
210 - Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ. Das atividades e do Contato de 
Concessão: Em 28 de junho de 2007, foi assinado o aditamento nº VI ao 
Contrato de Concessão, estabelecendo mudanças nas obrigações de natureza 
civil e trabalhista. Estas mudanças referem-se principalmente à obrigação do 
Estado do Rio de Janeiro no ressarcimento de valores liquidados pela 
Companhia relativos aos processos que envolvam sucessão. Em 29 de 
novembro de 2010, foi assinado o Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessão para a exploração dos serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros, que prorrogou o prazo de Concessão, até o dia 31 de outubro 
de 2048. Preço da Concessão – O preço total da outorga da Concessão 
objeto do aditivo, entendido como o valor devido em decorrência de sua 
prorrogação pelo prazo de 25 anos é de R$ 1.240.990 (um bilhão duzentos e 
quarenta milhões e novecentos e noventa mil reais), cuja composição está 
apresentada nos Anexos I e II do aditivo nº VIII do Contrato de Concessão, que 
sucintamente cita: • O preço da outorga é pago pela Concessionária por meio 
de dação em pagamento através da realização de investimentos, tais como 
aquisição de trens, revitalização de via permanente, aquisição de novo sistema 
de sinalização, etc. Estes investimentos gerarão novas receitas para a 
Companhia. Sendo certo que estes investimentos, além de atender ao 
interesse público primário, desonera o Estado da obrigação de realizar tais 
investimentos no sistema. • Os investimentos pagos ao Estado são realizados 
sem majoração da tarifa em vigor e tampouco considerados para efeito de 
revisão tarifária. Bens reversíveis – São considerados bens reversíveis, para 
os fins do aditivo e do Contrato, todos os bens destinados e vinculados à 
prestação dos serviços objeto da concessão, independentemente de serem 
propriedade da Flumitrens, Central, Estado ou da Concessionária, a qualquer 
tempo. Sucessão – O Estado, em cumprimento à cláusula 24 do Contrato de 
Concessão, consolidada na cláusula 22 do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato 
de Concessão, reconhece que os fatos havidos em data anterior à tomada de 
posse não serão de responsabilidade da Concessionária. Demais aditivos ao 
Contrato de Concessão: Em 25 de agosto de 2014, foi assinado o Nono 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos serviços 
públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto a permuta 
de investimentos previstos no Oitavo termo Aditivo, no valor de R$ 250.000 
(duzentos e cinquenta milhões de reais), onde a Companhia deixa de adquirir 
10 novos trens e reformar 41 trens antigos e se compromete a reformar seis 
estações ferroviárias estratégicas para a realização dos Jogos Olímpicos, 
promovido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) que foi realizado na 
Cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016, em troca do compromisso do Estado 
do Rio de Janeiro em adquirir 22 novos trens. As estações ferroviárias foram 
as de São Cristóvão, Deodoro, Magalhães Bastos, Vila Militar, Ricardo de 

Albuquerque e Engenho de Dentro. Em 2015, o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao 
Contrato de Concessão, exerceu o direito estabelecido em contrato com o 
consórcio chinês liderado pela China National Machinery Import & Export Corp 
para a compra de mais 10 (dez) trens, que foram entregues pelo Estado em 
2016. Também em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo 
aditivo ao Contrato de Concessão o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
licitou a compra de 12 (doze) trens. O vencedor foi a Alstom Brasil Energia e 
Transportes S.A, o Estado do Rio de Janeiro entregou todos os trens à 
Concessionária no ano de 2018. Em 21 de dezembro de 2017, foi assinado o 
Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos 
serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto 
permitir a realização de investimentos feitos pela Companhia ou sua controlada 
ou terceiro contratado por esta na exploração continua de fontes de receitas 
alternativas, acessórias ou de projetos associados, inclusive decorrente de 
exploração de centro de compras, serviço de lazer na configuração 
administrativa autônoma de shopping center ou empreendimento imobiliário 
nos bens reversíveis de demais áreas integrantes da Concessão. Este aditivo 
dá segurança jurídica a investimentos realizados por terceiros, que poderão 
explorar as receitas acessórias até o prazo final da Concessão. Reajuste de 
tarifas – As tarifas são reajustadas anualmente, com base na variação do 
IGP-M publicado pela FGV ocorrida no período de 12 meses imediatamente 
anteriores, calculado no mês de novembro de cada ano. A tarifa será objeto de 
revisão ordinária que independentemente do reajuste tarifário previsto no item 
anterior e ocorrerá a cada 5 anos ou extraordinária. A revisão extraordinária 
dar-se-á a qualquer momento na ocorrência de circunstâncias que altere o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em 02 de fevereiro de 2019, 
através da deliberação AGETRANSP nº 1056, considerando o cálculo baseado 
na variação do IGP-M apurada no período anterior, conforme estabelecido no 
mecanismo de reajuste anual ordinário, a tarifa foi ajustada para R$ 4,60. Em 
02 de fevereiro de 2020, através da deliberação AGETRANSP nº 1120 a tarifa 
foi ajustada para R$ 4,70, decorrente do reajuste anual ordinário, calculado 
com base na variação do IGP-M do período anterior. Desequilíbrio
extraordinário do Contrato de Concessão: Em 2014, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL autorizou aumentos extraordinários na tarifa de 
energia elétrica bem como a instituição das chamadas “Bandeiras Tarifárias”. 
Tal aumento extraordinário na tarifa de energia desencadeou o desequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão por ser a energia elétrica um 
dos principais insumos na operação do sistema de transporte ferroviário. Em 
28 de novembro de 2014, conforme disposto na cláusula sétima, B, parágrafo 
13, do Contrato de Concessão, a Companhia ingressou junto à AGETRANSP 
com pedido de revisão extraordinária do Contrato de Concessão. Em junho de 
2015, através da Deliberação 678/2015 a AGETRANSP reconheceu o direito 
da Companhia e recomendou que o Poder Concedente adotasse medidas 
compensatórias para reequilibrar a Companhia. Em 28 de dezembro de 2015, 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro – (“ERJ”), editou o Decreto lei nº 
7.173/2015 que “Dispõe sobre o resgate, pelo Estado do Rio de Janeiro, de 
obrigações da Supervia – Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. 
oriundas do fornecimento de energia elétrica e autoriza sua compensação com 
créditos tributários já constituídos ou que venham a ser constituídos contra a 
Light S.E.S.A.”. Dessa forma, o montante da dívida da Companhia, até o mês 
de novembro de 2015, no valor de R$ 39 milhões decorrente das faturas de 
energia elétrica pagas parcialmente, foi liquidado pelo Governo do Estado do 
Rio de Janeiro perante o concessionário de energia. Em 17 de novembro de 
2016, a Companhia decidiu por ingressar com ação na 16ª Vara de Fazenda 
Pública, através do processo 0394553-02.2016.8.19.0001, com o objetivo de 
demandar o ERJ quanto à solução para o reequilíbrio extraordinário do 
Contrato de Concessão, processo no qual a Light foi incluída no polo passivo 
da ação, uma vez que a partir de janeiro de 2017 a Companhia passou a 
realizar o pagamento parcial das faturas de energia elétrica, com base nos 
critérios estabelecidos pela nota técnica nº 18, de 21 de dezembro de 2015, 
emitida pela AGETRANSP a fim de determinar a parcela devida pela 
Companhia e a parcela de responsabilidade do ERJ. Em 19 de dezembro de 
2016, a Light ingressou com pedido de falência contra a Supervia através do 
processo 0434451-22.2016.8.19.0001, alegando a insolvência da Companhia 
pelo não pagamento de parte das faturas de energia elétrica relativas ao 
segundo semestre de 2016, as quais já eram objeto de discussão no processo 
0394553-02.2016.8.19.0001 que tramita na 16ª Vara de Fazenda acima 
descrito. Em 03 de maio de 2017, a 16ª Vara de Fazenda Pública reconheceu 
que há um desequilíbrio econômico financeiro no contrato de concessão, 
contudo, negou liminar com antecipação de tutela para que o ERJ assumisse 
o valor a pagar para a concessionária de energia elétrica, pois o ERJ 
encontrava-se em crise financeira e não vem conseguindo honrar em dia seus 
compromissos com o funcionalismo público. Na visão do judiciário, faz 
necessário analisar a fundo tal questão, sendo prudente o diálogo entre todos 
os envolvidos. Em 29 de setembro de 2017, a 16ª Vara de Fazenda Pública 
intimou a AGETRANSP pelo Ofício 131/2017/OF a se pronunciar no sentido de 
que fosse informado se as revisões extraordinária e ordinária do contrato de 
concessão celebrado entre a SUPERVIA e o ERJ, foram efetivas no sentido de 
estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do mesmo. Em 30 de outubro de 
2017, a AGETRANSP emitiu o OF. AGETRANSP/PGA nº 038/17, onde 
informou que o equilíbrio do contrato foi efetivado até novembro de 2015. A 
Administração da Companhia entende que esse ofício reforça o entendimento 
que o ERJ é o devedor da diferença da fatura emitida pelo concessionário de 
energia elétrica, cujo montante em desequilíbrio até a data base 31 de 
dezembro de 2019 é de 193.913 (R$ 172.924 em 2018) (Nota 7) reconhecidos 
nas demonstrações contábeis na rubrica “Contas a receber” no Ativo não 
circulante. Em 30 de julho de 2018, a Supervia celebrou acordo Termo de 
Quitação e Outras Avenças com a Light Serviços de Energia S.A. , homologado 
judicialmente (Nota 13(c)) para encerramento da ação de falência (0434451-
22.2016.8.19.0001) e ações de cobrança ajuizadas pela Light . A celebração 
do referido acordo (1) permitiu a migração da Companhia para o Ambiente de 

Contratação Livre (ACL), solucionando de forma definitiva a situação de 
desequilíbrio no Contrato de Concessão no que tange aos aumentos 
extraordinários na tarifa de energia elétrica, e (2) fez com que a Light desistisse 
do recurso interposto no requerimento de falência e de todas as ações de 
cobrança ajuizadas contra a Supervia. O acordo celebrado entre a Light e a 
Supervia, acima descrito, não renuncia, sob qualquer aspecto, ao direito 
pleiteado pela Supervia na ação que tramita na 16ª Vara de Fazenda, referente 
ao desequilíbrio econômico financeiro do Contrato de Concessão por valores 
que cabem ser liquidados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tal 
acordo foi aditado em 24 de junho de 2019 a fim de repactuar a forma de 
parcelamento da parte desequilibrada das faturas de energia. Em 01 de agosto 
de 2018, após a celebração do Termo de Quitação e Outras Avenças celebrado 
com a Light, as partes manifestaram-se, conjuntamente, pela desistência da 
ação apenas quanto à Light, com sua consequente exclusão do polo passivo 
do processo nº 0394553-02.2016.8.19.0001, e o prosseguimento do processo 
em relação ao Estado. Em 27 de setembro de 2019, a Supervia apresentou 
petição, informando que pretende produzir prova pericial econômico financeira 
e prova documental superveniente. Em 18 de outubro de 2019, foi proferida 
decisão que (i) homologou o pedido de desistência formulado pela Supervia, 
julgando o processo extinto sem resolução do mérito em relação à Light; (ii) 
entendeu que o julgamento do feito dispensa a produção de outras provas; e 
(iii) determinou a remessa dos autos ao MP para parecer de mérito. A emissão 
dessas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, da GUMI foi 
autorizada pela Administração em 18 de março de 2020.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 
31 de dezembro de 2019 (em milhares de reais, exceto quando indicado de 
outra forma)

Ativo Controladora Consolidado
Circulante 2019 2019

Caixa e equivalentes de caixa ........................ 62.957 78.564
Conta reserva ................................................. - 63.551
Contas a receber ............................................ - 119.373
Estoques  ........................................................ - 9.687
Sociedades ligadas ......................................... 100.284 100.284
Outros ativos ................................................... 6.426 32.454

169.667 403.913
Ativos não circulantes mantidos para venda .. 3.799

169.667 407.712
Não circulante

Contas a receber ............................................ - 259.878
Tributos diferidos ............................................ - 212.759
Sociedades ligadas ......................................... 31.508 31.508
Depósitos compulsório e judiciais ................... - 18.935

31.508 523.080
Investimentos .................................................. 1.130.332 -
Imobilizado e Intangível .................................. 142 2.336.733

1.161.982 2.859.813
Total do ativo ................................................... 1.331.649 3.267.525

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante 2019 2019

Fornecedores ................................................... 216 67.437
Empréstimos e financiamentos ........................ - 68.549
Salários e encargos sociais  ............................ 335 26.666
Parcelamentos ................................................. - 34.183
Concessão a pagar .......................................... - 4.810
Sociedades ligadas .......................................... - 3.207
Outros passivos ............................................... 280 33.488

831 238.340
Não circulante

Empréstimos e financiamentos ........................ - 763.088
Parcelamentos ................................................. - 131.629
Concessão a pagar .......................................... - 13.756
Tributos diferidos ............................................. - 353.839
Provisão para contingências ............................ - 68.059
Outros passivos ............................................... - 34.912

 - 1.365.283
Patrimônio líquido

Capital social .................................................... 1.095.762 1.095.762
Reserva de capital ........................................... 227.949 227.949
Ajuste de valor patrimonial ............................... 8.862 8.862
Prejuízos acumulados ...................................... (1.755) (1.755)

1.330.818 1.330.818
Participação dos não controladores ................. - 333.084
Total do patrimônio líquido ............................... 1.330.818 1.663.902

Total do passivo e patrimônio líquido ............ 1.331.649 3.267.525

Demonstrações do resultado
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Operações 2019 2019
Receitas.............................................................. - 547.134
Custos dos serviços prestados........................... - (312.527)
Custo de construção........................................... - (62.937)
Lucro bruto ....................................................... - 171.670
Despesas com vendas  ...................................... - (622)
Despesas gerais e administrativas ..................... (2.970) (144.723)
Outras despesas, líquidas .................................. (74) 4.865
Resultado de equivalência patrimonial ............... (6.885) -
(Prejuízo) lucro operacional ............................ (9.929) 31.190
Receitas financeiras ........................................... 11.089 19.031
Despesas financeiras ......................................... (210) (72.978)
Resultado financeiro líquido ........................... 10.879 (53.947)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
e da contribuição social................................... 950 (22.757)
Imposto de renda e contribuição social - -

Corrente ........................................................... (2.705) (2.703)
Diferidos ...........................................................  - 19.543

Prejuízo do exercício........................................ (1.755) (5.917)
Prejuízo atribuído aos acionistas controla-
dores .................................................................. (1.755) (1.755)
Prejuízo atribuído aos acionistas não con-
troladores .......................................................... - (4.162)
Prejuízo por ação atribuível aos acionistas 
da Companhia durante o exercício (expres-
so em R$ por ação) .......................................... (0,0054)

Demonstração do resultado abrangente (em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2019 2019
Prejuízo do exercício........................................ (1.755) (5.917)
Total do resultado abrangente do exercício .. (1.755) (5.917)
Resultado abrangente atribuído ao acionista 
controlador ........................................................ (1.755) (1.755)
Resultado abrangente atribuído ao acionista 
não controlador ................................................ - (4.162)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais)

Capital social Reserva de capital
Ajuste de valor 

patrimonial
Prejuízos

acumulados
Participação dos 

não controladores Total
Em 30/04/2019 .......................................................
Aumento de capital social....................................... 1.095.762 - - - - 1.095.762
Constituição reserva de capital .............................. - 227.949 - - - 227.949
Diferença de investimento em controlada ................. - - 8.862 (1.755) 333.084 340.191
Prejuízo do exercício .............................................. - - - - - -
Em 31/12/2019 ....................................................... 1.095.762 227.949 8.862 (1.755) 333.084 1.663.902

Demonstração do fluxo de caixa (em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Controladora Consolidado

2019 2019
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
e da contribuição social................................... 950 (22.757)
Ajustes de

Amortização/depreciação ................................ 7 59.041
Prejuízo na baixa de intangível ........................ - 14
Despesas financeiras ....................................... (10.879) 53.947
Provisão (reversão) para contingências .......... - 80.909
Ajuste de avaliação patrimonial ....................... 8.862 8.862
Equivalência patrimonial .................................. 6.885 -

4.875 202.773
Variação nos ativos e passivos
Estoques............................................................. - 1.098
Contas a receber de clientes .............................. - (39.447)
Outros recebíveis ............................................... 1.304 (1.514)
Fornecedores ..................................................... 217 (16.434)
Outras obrigações .............................................. (1.550) (9.393)

(29) (65.690)
Caixa gerado nas operações ........................... 5.796 114.326
Juros pagos ........................................................ - (149.477)
Impostos de renda e contribuição social pagos . (2.690) (2.690)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativida-
des operacionais .............................................. 3.106 (37.841)
Fluxos de caixa das atividades de investi-
mentos
Adições do ativo imobilizado e intangível ........... (149) (69.435)
Aporte de capital social em controlada............... (550.000) -
Caixa líquido aplicado pelas atividades de 
investimento ..................................................... (550.149) (69.435)
Fluxos de caixa das atividades de financia-
mentos
Obtenção de empréstimos ................................. - 5.000
Pagamentos de empréstimos ............................. - (451.114)
Aumento de capital social................................... 610.000 610.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamento ................................................... 610.000 163.886
Caixa e equivalente de caixa gerado .............. 62.957 56.610
Caixa e equivalente de caixa no ínicio do 
período .............................................................. - 21.954
Caixa e equivalente de caixa no final do 
exercício ............................................................ 62.957 78.564

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Portugal libera 400 milhões de euros para empresas
Em Portugal, a linha de 

crédito para ajudar o caixa 
das empresas será maior 
do que foi dito inicialmen-
te. Primeiro foi anunciado 
100 milhões de euros, de-
pois 200 milhões de euros e 
agora estão prometidos 400 
milhões de euros (cerca de 
R$ 2,252 milhões), segun-
do anunciou o Ministério 
da Economia na sexta-fei-
ra. É a segunda vez que o 
montante disponível dupli-
ca, citou em reportagem o 
site do jornal Público.

“A linha que até agora 
tinha 200 milhões de euros 
em crédito destina-se a co-
brir necessidades de caixa. 
Podem concorrer todas as 
empresas, preferencial-
mente micro, pequenas e 
médias, desde que não se-
jam dos setores econômi-
cos que têm linhas de cré-
dito específicas”, destacou 
o texto.

Não entrarão neste pacote 
do governo as indústrias ex-
trativas, têxteis e vestuário, 
couro e sucedâneos, madeira 

e cortiça, cestaria, mobiliário 
e colchões, alojamento, res-
tauração e similares, aluguer 
de automóveis, agências de 
viagens, operadores turís-
ticos, serviços de reservas 
e atividades relacionadas, 
organização de feiras e con-
gressos e eventos similares, 
atividades culturais, lotarias 
e jogos de apostas e ativida-
des desportivas, de diversão 
e recreativas, entre outras

Esta linha de 400 milhões 
de euros prevê um financia-
mento de 1,5 milhão para 

fundo de maneio (permanen-
te da empresa) e outro tanto 
para tesouraria. As opera-
ções de fundo de maneio têm 
um prazo máximo de quatro 
anos e de um ano de carência 
de capital; as operações de 
financiamento de tesouraria 
têm uma duração de até três 
anos.

Condições

As empresas candidatas 
têm de ter uma situação lí-
quida positiva no último ba-

lanço aprovado, ou no caso 
de apresentarem situação lí-
quida negativa poderão ace-
der à linha caso apresentem 
esta situação regularizada 
em balanço intercalar apro-
vado até à data de enqua-
dramento da operação. Têm 
de ter cadastro limpo, sem 
incidentes não regulariza-
dos junto da banca, à data 
de emissão de contratação, 
e situação regularizada junto 
da Administração Fiscal e da 
Segurança Social.

As grandes empresas po-

dem apresentar candidatura, 
desde que estejam pelo me-
nos numa situação compará-
vel à situação B-, em termos 
de avaliação de crédito. São 
também elegíveis empre-
sários em nome individual 
com contabilidade organi-
zada, e empresas sem um 
ano completo de atividade, 
sendo classificadas como es-
calão de risco “C”. Os spre-
ads máximos variam entre 
1,928% e 3,278%. O prazo 
de decisão vai de sete a 12 
dias.
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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO  – Exercício de 2019

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Em milhares de reais - R$)

Cenário Econômico
Estamos vivendo um momento delicado para a economia mundial. Após ter-
mos observado em 2019 guerras comerciais, entre os Estados Unidos e outros 
países, principalmente China, o ano de 2020 iniciou com o acontecimento de 
um caos econômico oriundo de um novo vírus que está atacando a população 
de países de todos os conti nentes. Existem incertezas de quanto a economia 
real será ati ngida no Brasil e qual será o prazo de retomada. De um outro 
lado, tí nhamos um cenário econômico interno que caminhava bem antes da 
pandemia, com taxas de juros em menor patamar histórico e uma perspecti va 
gradati va de melhoria. A conjunção desses fatores exige estratégia de cautela 
e conservadorismos, mas ao mesmo tempo de novas e boas oportunidades 
para crescimento.

Desempenho das Atividades Banco Máxima 
O ano de 2019 foi muito importante para o Banco Máxima, quando após 2 
anos, a nova matriz societária conseguiu concluir junto ao Banco Central do 
Brasil – BACEN, as aprovações regulamentares para suas ati vidades, incluindo 
a troca de controle societário, aprovação do capital social integralizado pelos 
novos acionistas e consequente enquadramento operacional da insti tuição. 

Além do plano de capitalização e societário já implementado, o Banco Máxima 
colocou em práti ca seu Novo Plano de Negócios, sendo que já no ano de 2019 
é possível perceber seus efeitos.   A  Nova Administração conseguiu implemen-
tar novos produtos e serviços bancários, trazendo considerável incremento 
de receita para insti tuição, além de resultados operacionais, diversifi cação de 
riscos e portf olio.

Deste modo, a Administração do Banco Máxima apresenta com sati sfação os 
resultados alcançados em 2019. De fato, foi a primeira etapa de uma nova 
jornada para a insti tuição, que almeja resultados ainda melhores para os exer-
cícios futuros. A Administração segue comprometi da para conti nuar atuan-
do nas melhorias operacionais, de governança e tecnologia já alcançadas, de 
modo estar apta ao crescimento sustentável almejado para os próximos anos. 
A seguir, detalhamento dos eventos societários ocorridos e detalhamento dos 
principais indicadores das demonstrações fi nanceiras.

Capitalização
O Banco Máxima durante o 2º semestre de 2019, de forma concomitante, o 
Banco Central do Brasil – BACEN, homologou os aumentos de capitais rea-
lizados no montante de R$ 100 milhões e a troca de controle da insti tuição, 
setembro de 2019. O aporte realizado de R$ 100 milhões foram novos recur-
sos dos acionistas que foram realizados no 1º semestre de 2019, que somaram 
aos R$40 milhões, anteriormente aprovados. Houve ainda aprovação de R$50 
milhões de Letras Financeiras subordinadas, levando a incremento total de, 
aproximadamente, R$237 milhões de reais no patrimônio de referência da 
insti tuição.  

Gestão
A Administração do Banco, formada pelos novos Acionistas e da nova Dire-
toria, iniciou a atuação concomitante a implantação do Plano de Negócios 
e Estratégico, a parti r de janeiro de 2018, quando atuou com bastante vee-
mência na reformulação dos processos de controle, compliance, governança e 
tecnologia do Banco Máxima. 

O processo de construção do novo Banco Máxima, com os novos produtos 
e serviços, somente foi possível com essa reestruturação dos processos de 
governança e de fl uxos operacionais que foram implantados a parti r de 2018.  
Foram realizados investi mentos expressivos em sistemas de controle e pesso-
as, de modo a pavimentar a construção do novo ciclo operacional. A Gover-
nança insti tuída, conta com o comprometi mento de todos os colaboradores do 
Banco e principalmente pelos gestores de cada área do Banco, equipe de ges-
tão hoje composta por Superintendentes e Gerentes com vasta experiencia 
de mercado, oriundos de diversas insti tuições fi nanceiras, e que se juntaram a 
nova equipe nesses últi mos dois anos.

Administração do Banco tem por certo que a performance operacional no 
ano de 2019 está dentro das expectati vas e é extremamente positi va quando 
comparada com o ano 2018 ou anos anteriores. É possivel observar nas de-
monstrações fi nanceiras a mudança na qualidade dos ati vos através da diver-
sifi cação de negócios. 

Com isso foi possivel constatar que os resultados do Banco apresentaram 
acréscimo na receita recorrente, e aumentou consideravelmente o resultado 
de intermediação fi nanceira. 

A nova matriz de produtos do Banco, apresenta um portf ólio diversifi cado e 
podemos destacar a atuação com operações de varejo, com crédito pessoal 
e crédito consignado público e privado, por meio de parcerias estratégicas e 
também a manutenção das operações e carteira de crédito imobiliário, que 
sempre foi a vocação do Banco e apresenta bons índices de liquidez e perfor-
mance.  

Em complemento ao atual portf olio de produtos de crédito, houve atuação de 
forma conservadora em operações crédito corporati vo e crédito de recebíveis 
para supply chain de grandes empresas do setor agro.

Com esse novo portf ólio, o Banco Máxima incrementou sensivelmente seu 
resultado de intermediação fi nanceira e melhorou bastante seu balanceamen-
to de ati vos. Além disso, é válido ressaltar a atuação na área de serviços, com 
mesa de câmbio e outros serviços fi nanceiros.

Um fato importante foi a implementação da nova plataforma digital da insti tui-
ção, com a criação da fi ntech BBNK. Já em seu lançamento, a inovadora plata-
forma demonstra um potencial efeti vo de incremento do número de clientes 
da insti tuição, gerando receitas de serviço e de distribuição de produtos. 

O resultado apresentado está em linha com o Plano de Negócios e tem como 
premissa a cessão de portfolios de crédito, que foram realizados ao longo do 
ano, possibilitando a apuração de resultados para a instituição. As cessões 
realizadas reafirmam a qualidade dos ativos financeiros originados atualmen-
te pelo Banco Máxima, e reforça as perspectivas para 2020, tendo em vista 
diversas parcerias estratégicas com investidores, de modo a aproveitar toda 
essa nova capacidade operacional e de originação que foi desenvolvida pelo 
Banco. 

Performance do Banco
A seguir, apresentamos de forma gráfi ca e explicamos os principais indicadores 
que demonstram a nova realidade do Banco. A base de análise são as demons-
trações fi nanceiras consolidadas. 

As notas explicati vas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Individual Consolidado
ATIVO Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 2.202.361 1.613.427 2.217.071 1.643.572
Disponibilidades 5. 77.044 38.421 78.316 40.042
Aplicações interfi nanceiras de liquidez 6. 27.881 35.005 27.881 35.005
Aplicações em operações compromissadas 22.003 15.000 22.003 15.000
Aplicações em depósitos interfi nanceiros 5.878 20.005 5.878 20.005

Títulos e valores mobiliários e
 instrumentos fi nanceiros derivati vos 1.109.926 764.054 1.113.965 787.192
Carteira própria 7. a) 1.011.881 749.952 1.015.921 773.090
Vinculados a compromissos de recompra 7. a) 88.335 - 88.335 -
Vinculados à prestação de garanti as 7. a) 7.298 13.892 7.298 13.892
Instrumentos fi nanceiros derivati vos 7. b) 2.411 210 2.411 210

Relações interfi nanceiras 428 87.653 428 87.653
Créditos vinculados 428 87.653 428 87.653

Operações de crédito 8. 457.335 307.252 457.335 307.252
Operações de crédito - setor privado 8. a) 377.228 177.481 377.228 177.481
Operações de crédito vinculadas a cessão 8. a) 2.573 3.442 2.573 3.442
Títulos e creditos a receber 8. a) 88.400 137.859 88.400 137.859
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 8. c) (10.867) (11.530) (10.867) (11.530)

Outros créditos 125.556 178.454 131.055 183.839
Carteira de câmbio 9. 17.625 12.378 17.625 12.378
Rendas a receber 15.000 28.545 20.040 33.546
Negociação e intermediação de valores 1.010 - 1.010 -
Créditos tributários 10. b) - - - 25.965
Impostos e contribuições a compensar 2.250 3.094 2.646 3.478
Diversos 10. a) 89.672 134.437 89.734 108.472

Outros valores e bens 404.191 202.589 408.091 202.589
Bens não de uso próprio 396.851 204.851 396.851 204.851
(-) Provisão para desvalorização de outros valores e bens (4.292) (2.262) (4.292) (2.262)
Despesas antecipadas 11.632 - 15.532 -

Realizável a longo prazo 1.416.033 987.085 1.430.199 1.006.504
Títulos e valores mobiliários e
 instrumentos fi nanceiros derivati vos 414.989 399.704 414.989 399.704
Carteira própria 7. a) 171.905 189.493 171.905 189.493
Vinculados a compromissos de recompra 7. a) 160.983 66.347 160.983 66.347
Vinculados à prestação de garanti as 7. a) 69.344 120.971 69.344 120.971
Instrumentos fi nanceiros derivati vos 7. b) 12.757 22.893 12.757 22.893

Operações de crédito 8. 895.443 480.553 895.443 480.553
Operações de crédito - setor privado 8. a) 405.190 449.090 405.190 449.090
Operações de crédito vinculadas a cessão 8. a) 7.694 30.711 7.694 30.711
Títulos e creditos a receber 8. a) 497.875 27.599 497.875 27.599
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 8. c) (15.316) (26.847) (15.316) (26.847)

Outros créditos 99.266 102.340 113.432 116.560
Créditos tributários 10.b) 90.118 94.210 97.371 100.392
Devedores por depósito em garanti a 16.c) 9.148 8.130 16.060 16.168

Outros valores e bens 6.335 4.488 6.335 9.687
Despesas antecipadas 6.335 4.488 6.335 9.687

Permanente 82.784 113.413 48.369 74.213
Investi mentos 11. 34.414 39.200 - -
Parti cipações em coligadas e controladas no país 11. a) 34.414 39.200 - -

Imobilizado de uso 12. a) 12.334 5.045 12.334 5.045
Instalações, móveis e equipamentos de uso 14.899 5.479 14.899 5.479
Depreciações acumuladas (2.564) (434) (2.564) (434)

Intangíveis 36.035 69.168 36.035 69.168
Gastos com aquisição e desenvolvimento de logiciais 12. b) 36.035 69.168 36.035 69.168

Total do ati vo 3.701.179 2.713.926 3.695.639 2.724.289

Individual Consolidado
PASSIVO Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 1.725.889 1.248.200 1.720.349 1.254.964
Depósitos 13. 1.246.745 627.230 1.235.991 626.325
Depósitos à vista 38.611 38.525 38.362 37.620
Depósitos interfi nanceiros 10.506 - - -
Depósitos a prazo 1.197.629 588.705 1.197.629 588.705

Captações no mercado aberto 14. 254.019 66.200 254.019 66.200
Carteira própria 249.017 66.200 249.017 66.200
Carteira de terceiros 5.002 - 5.002 -

Recursos de aceites e emissão de tí tulos 51.165 362.504 51.165 362.504
Recursos de letras de crédito imobiliário 17. 22.798 275.710 22.798 275.710
Obrigações para emissão de letras crédito agronegócio 28.367 86.794 28.367 86.794

Relações interfi nanceiras 5 - 5 -
Correspondentes 5 - 5 -

Relações interdependências 75.898 4.657 75.898 4.657
Recursos em trânsito de terceiros 75.898 4.657 75.898 4.657

Instrumentos fi nanceiros derivati vos 7. b) 6.284 3.286 6.284 3.286
Instrumentos fi nanceiros derivati vos 6.284 3.286 6.284 3.286

Outras obrigações 91.773 184.323 96.988 191.991
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 1.089 995 1.089 995
Carteira de câmbio 9. 31.115 15.915 31.115 15.915
Depósito em garanti a de PL exigido - 81.748 - 81.748
Fiscais e previdenciárias 15.a) 32.443 31.833 37.027 38.969
Negociação e intermediação de valores - 8.031 520 8.540

Diversas 15.b) 27.126 45.801 27.237 45.825
Obrigações por venda e transferência
 de ati vos fi nanceiros 2.508 3.442 2.508 3.442
Outras 24.618 42.359 24.729 42.383

Exigível a longo prazo 1.755.715 1.313.640 1.755.715 1.317.239
Depósitos 13. 1.369.265 1.253.044 1.369.265 1.253.044
Depósitos a prazo 1.369.265 1.253.044 1.369.265 1.253.044

Recursos de aceites e emissão de tí tulos 313.566 20.991 313.566 20.991
Recursos de letras de crédito imobiliário 17. 313.566 20.991 313.566 20.991

Instrumentos fi nanceiros derivati vos 7. b) - 1.372 - 1.372
Instrumentos fi nanceiros derivati vos - 1.372 - 1.372

Outras obrigações 72.884 38.233 72.884 41.832
Fiscais e previdenciárias 15.a) - - - -

Diversas 72.884 38.233 72.884 41.832
Obrigações por venda e transferência
 de ati vos fi nanceiros 7.964 30.711 7.964 30.711
Provisão para passivos conti ngentes 16.c) d) 11.945 7.522 11.945 11.121
Outras - - - -
Instrumento Dívida elegível de Capital
 com base na res. 4192/2013 52.975 - 52.975 -

Patrimônio líquido 18. 219.575 152.086 219.575 152.086
Capital social 18. a) 180.425 150.425 180.425 150.425
De domiciliados no país 18. b) 180.425 150.425 180.425 150.425
Reservas de lucros 31.047 (7.433) 31.047 (7.433)
Ajuste de avaliação patrimonial 8.102 9.094 8.102 9.094

Total do passivo e patrimônio líquido 3.701.179 2.713.926 3.695.639 2.724.289

A performance do Banco, em 2019, apresentada através das demonstrações fi -
nanceiras consolidadas, encontram-se dentro de nossas projeções, que apresenta 
um resultado positi vo de R$38.480 - 2019 (R$2.952 – negati vo - 2018), que 
demonstra de forma objeti va a nova realidade da inti tuição que teve a parti r de 
2018, o início do novo ciclo operacional, que começa a colher os frutos em 2019, 
apresentando incremento de receitas oriundas de novos produtos, os quais apre-
sentaram bons resultados individualmente. 

Temos como meta para 2020, incremento das receitas, de forma a confi rmar o 
novo ciclo operacional do Banco através do desempenho do resultado por meio 
da geração de receitas operacionais, que estão diretamente relacionadas à ati vi-
dade fi m qual seja, resultado da intermediação fi nanceira de R$302.818 - 2019 
(R$ 9.031 - 2018). 

Destacamos que o resultado positi vo é oriundo do crescimento das receitas ope-
racionais – crédito R$247.963 – 2019 (R$100.321 - 2018) e de venda de carteira 
rubrica Operações de venda ou de transferência de ati vos fi nanceiros R$87.822 
- 2019, resultado com operações de câmbio R$81.823 - 2019 (R$16.604 - 2018), 
que são signifi cati vas e superam as despesas com a intermediação fi nanceira 
R$247.749 - 2019 (R$188.464 - 2018), confi rmando um crescimento saudável 
da ati vidade bancária. 

Com a implementação de novos produtos e crescimento da ati vidade operacional, 
houve um incremento inicial de custos, pessoas e sistemas. Desta forma, obser-
vamos este movimento nas despesas com pessoal R$43.419 - 2019 (R$35.967 
- 2018) e despesas administrati vas R$226.888 - 2019 (R$65.908 - 2018). Os 
investi mentos realizados deixaram a insti tuição pronta para o crescimento e ab-
sorção da nova base de clientes e produtos, o que tende a gerar resultados signi-
fi cati vos e progressivos em 2020. 

Outro fator positi vo foi o controle da inadimplência, que apresenta um decréscimo 
da provisão do ano de R$26.183 – 2019 (R$ 38.377 – 2018 ), isto confi rma a 
qualidade dos novos ati vos de crédito e a forte políti ca de cobrança e de recupe-
ração de crédito. 

Adicionado aos bons resultados apresentados e após o processo de troca de con-
trole e capitalização homologado pelo Banco Central do Brasil – BACEN, o Banco 
apresenta já neste primeiro ciclo operacional o descolamento do Capital Social 
x Patrimonio Líquido – R$180.425 X R$219.575 – 2019, respecti vamente (R$ 
150.425 x R$152.086 – 2018), que é oriundo do resultado do ano. 

E com este novo cenário, temos o Banco, em 2019, devidamente enquadrado em 
seus limites operacionais com Índice de Basileia - IB de 11,76% - 2019 (5,30% 
- 2018), com isso, apresentando um Patrimônio de Referência – PR, compati vel 
com sua capacidade de seus ati vos. 

Perspecti vas e Plano Estratégico para 2020
O crescimento sustentável das carteiras de crédito, paralelamente às cessões de 
parte do portf olio do Banco, e em conjunto com as demais receitas recorrentes de 
serviços da insti tuição, permitem realizar projeções apuradas de um crescimento 
sustentável para o Banco Máxima em 2020 e para os anos que seguem. Apesar de 
um cenário de incertezas e volati lidade mundial, o Banco Máxima tem originado 
ati vos que não estão suscetí veis a volati lidade de mercado, e se tornam inclusive 
mais atrati vos para parcerias estratégicas com investi dores ao longo do tempo. É 
um momento delicado para a economia mundial, mas a Administração do Banco 
Máxima segue com convicção de que a insti tuição iniciou uma nova fase que pro-
piciará um crescimento gradati vo de resultados e de solidez. 
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DEMONSTRAÇÕES DO FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 E

 PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais - R$ )

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DO SEMESTRE FINDO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  

(Em milhares de reais - R$)

1.  CONTEXTO OPERACIONAL. O Banco Máxima S.A. (“Banco Máxima” ou “Banco”) é uma empresa de capital fechado que 
desenvolve as atividades de banco comercial por meio das carteiras comerciais e de câmbio autorizadas pelo Banco Central 
do Brasil. Suas controladas atuam em diversos segmentos do mercado com destaques para as  atividades de gestão de recur-
sos, operações no mercado de câmbio e de corretagem nas Bolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros. As atividades são 
conduzidas no contexto das empresas integrantes do Grupo Máxima, atuando no mercado de forma integrada. 
2.  PLANO DE CAPITALIZAÇÃO. O Banco Máxima S.A, no 2º semestre de 2019, obteve as aprovações de capital e troca 
de controle da Instituição. O capital aprovado em setembro de 2019, foi no montante de R$ 100 Milhões, que é oriundo 
de novos recursos aportados pelos acionistas no 1º semestre de 2019. O aporte mencionado é a etapa final do plano de 
capitalização e plano de negócio e estratégico da Instituição, que vem em conjunto com a entradas de novos Acionistas e 
Administradores, homologados em 2018 e 2019. Deste modo, a implementação na nova estrutura de capital e operacional 
do Banco conseguiu finalizar a adequação do capital prudencial da Instituição, compatível com as linhas de negócio e de 
risco. Descrevemos a seguir, os eventos de capitalização e de impactos no capital prudencial do Banco, adicionais ao capital 
aprovado mencionado anteriormente: - Em agosto de 2017, o Banco Central do Brasil – BACEN, homologou o aumento de 
capital no montante de R$25 milhões; - Em dezembro de 2018, o Banco apresentou valores aportados por seus acionistas 
como “depósitos de acionistas”, que referem-se à previsão legal constante da resolução nº 4.019/2011, os valores registrados 
nesta modalidade comporão a base de cálculo para Capital Prudencial do Banco, naquela data. O montante aportado foi de 
R$82 milhões, após o vencimento do depósito de acionistas, em 19/03/2019, foi utilizado pelo acionista majoritário para 
adquirir o montante relativo a R$78 milhões em ativos do Banco Máxima, gerando desalavancagem, melhorando a eficiência 
e qualidade dos ativos; - Em dezembro de 2018, o Banco Central do Brasil – BACEN, homologou o capital de R$15 milhões, 
referente à capitalização realizada em dezembro de 2017; - Adicionalmente, a fim de fortalecer o capital prudencial do Banco, 
no 1º semestre de 2019, foram emitidas Letras Financeiras Subordinadas, no montante de R$ 50 milhões, que foram capta-
das junto a investidores qualificados, sendo R$ 25 milhões de nível 1 e de R$ 25 milhões de nível 2. Em dezembro de 2019, 
o Banco Central do Brasil – BACEN, deferiu como “elegível” a utilização da captação dos recursos para compor o Patrimônio 
de Referência – PR do Banco. 
3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. As demonstrações financeiras do Banco Máxima S.A. e 
de suas controladas são de responsabilidade da Administração. Foram elaboradas com observância das práticas contábeis 
adotadas no Brasil, normas do Conselho Monetário Nacional - CMN e demais normas do Banco Central do Brasil - BACEN, 
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro - COSIF, com as diretrizes contábeis emanadas 
da Lei nº 6.404/76 e as alterações promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, quando aplicável, 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. A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela 
Diretoria do Banco em 25/03/2020.

2019

Subsidiárias Atividade
Total do  

Ativo
Capital 

Social
Patrimônio

Líquido
Lucro Líquido/

(Prejuízo)
Máxima S/A Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários Corretora 25.919 33.588 29.410 (4.350)
Máxima Patrimonial Ltda. (Ex Máxima Asset) Prestadora de serviços 24.799 1.950 4.214 1.393
Máximainvest Securitizadora
 de Créditos Financeiros S/A Securitizadora 3.912 19.300 5.354 (3.178)

2018

Subsidiárias Atividade
Total do  

Ativo
Capital  

Social
Patrimônio

Líquido
Lucro Líquido/

(Prejuízo)
Máxima S/A Corretora de Câmbio, 
 Títulos e Valores Mobiliários Corretora 34.582 33.588 32.802 (3.175)
Máxima Patrimonial Ltda. (Ex Máxima Asset) Prestadora de serviços 25.217 1.950 (28.081) 32.141
Máximainvest Securitizadora
 de Créditos Financeiros S/A Securitizadora 5.668 17.950 5.606 (1.489)
4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. As Demonstrações Financeiras do Máxima são elaboradas e estão apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil -  BACEN e  das sociedades por ações e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, quando aplicável, 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. Não foram adotadas as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC, relacionadas ao processo de convergência contábil internacional, aprovadas pela CVM, mas não homolo-
gadas pelo BACEN. Foram adotados para fins de divulgação das Demonstrações Financeiras os normativos aprovados pela 
CVM que não conflitaram com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional - CMN e BACEN, e as que foram refe-
rendadas pelo BACEN. As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes: a) Consolidação. Nas Demonstrações 
Financeiras Consolidadas, os saldos e os resultados das transações entre o Máxima e suas subsidiárias foram eliminados. b) 
Apuração do resultado. As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, que estabelece que as receitas 
e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando 
se correlacionam, independentemente de seu recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são 
apropriadas observando-se o critério pro rata temporis, substancialmente com base no método exponencial. As operações 
com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços. c) Caixa e equivalentes 
de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira, apli-
cações interfinanceiras de liquidez e depósitos a prazo, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual 
ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pelo Máxima para geren-
ciamento de seus compromissos de curto prazo. d) Aplicações interfinanceiras de liquidez. As aplicações interfinanceiras 
de liquidez são apresentadas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. e) Tí-
tulos e valores mobiliários. De acordo com a Circular nº 3.068/01, do BACEN, os títulos e valores mobiliários do Máxima 
são classificados nas categorias “títulos para negociação”, “títulos disponíveis para venda” e “títulos mantidos até o vencimen-
to”. Os títulos classificados na categoria “títulos para negociação” são os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propó-
sito de serem ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo atualizado pelos rendimentos 
incorridos até as datas dos balanços e ajustado pelo valor de mercado, sendo esses ajustes registrados à adequada conta de 
receita ou despesa no resultado do período. Os títulos classificados na categoria “títulos disponíveis para venda” são aqueles 
para os quais a Administração não tem intenção de mantê-los até o vencimento, nem foram adquiridos com o objetivo de 
serem ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo atualizado pelos rendimentos incor-
ridos até as datas dos balanços e são ajustados pelo valor de mercado, sendo esses ajustes lançados no patrimônio líquido na 
rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”, deduzidos dos efeitos tributários. Os títulos classificados na categoria “títulos 
mantidos até o vencimento” são aqueles para os quais a Administração tem intenção e capacidade financeira de mantê-los 
até o vencimento. Esses títulos são registrados pelo seu valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos. O ágio e desá-
gio, quando aplicável, são apropriados ao resultado em função dos prazos de vigência dos títulos. Os títulos classificados na 
categoria “para negociação” estão apresentados no ativo circulante, independente do seu vencimento. f) Instrumentos Fi-
nanceiros Derivativos. De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02, e a Carta-Circular BACEN nº 3.026/02, os instru-
mentos financeiros derivativos compostos pelas operações com opções, a termo, futuros e swaps são contabilizados obede-
cendo aos seguintes critérios: • Operações com opções: Os prêmios pagos ou recebidos são contabilizados no ativo ou 
passivo, respectivamente, até o efetivo exercício da opção, e contabilizado como redução ou aumento do custo do bem ou 
direito, pelo efetivo exercício da opção, ou como receita ou despesa no caso de não-exercício; • Operações de futuro: os 
valores dos ajustes diários são contabilizados em conta do ativo ou passivo e apropriados diariamente como receita ou des-
pesa; • Operações de swap: os valores relativos ao diferencial a receber ou a pagar são contabilizados em conta de ativo ou 
passivo, respectivamente, e apropriados como receita ou despesa pro rata dia até a data do balanço; • Operações a termo: 
pelo valor final do contrato deduzido da diferença entre esse valor e o preço à vista do bem ou direito, reconhecendo as re-
ceitas e despesas em razão da fluência dos contratos até a data do balanço. Os instrumentos financeiros derivativos são 

classificados de acordo com a intenção da Administração, na data do início da operação, levando-se em consideração se sua 
finalidade é para proteção contra risco (hedge) ou não. Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteger ex-
posições a risco ou para modificar as características de ativos e passivos financeiros e que sejam: (i) altamente correlacionados 
no que se refere às alterações no seu valor de mercado em relação ao valor de mercado do item que estiver sendo protegido, 
tanto no início quanto ao longo da vida do contrato; e (ii) considerados efetivos na redução do risco associado à exposição a 
ser protegida, são classificados como hedge de acordo com sua natureza: • Hedge de risco de mercado - os ativos e passivos 
financeiros objetos de hedge e os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados são contabilizados pelo valor 
de mercado, com as correspondentes valorizações ou desvalorizações reconhecidas no resultado do período; • Hedge de 
fluxo de caixa - os ativos e passivos financeiros objeto de hedge e os respectivos instrumentos financeiros derivativos rela-
cionados são contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes valorizações ou desvalorizações, deduzidas dos 
efeitos tributários, reconhecidos em conta destacada do patrimônio líquido sob o título de “Ajustes de avaliação patrimonial”. 
A parcela não efetiva do hedge é reconhecida diretamente no resultado do período. Os instrumentos financeiros derivativos 
que não atendam aos critérios de hedge contábil estabelecidos pelo BACEN, principalmente derivativos utilizados para ad-
ministrar a exposição global de risco, são contabilizados pelo valor de mercado, com as valorizações ou desvalorizações reco-
nhecidas diretamente no resultado do exercício. g) Requisitos Mínimos no Processo de Apreçamento de Instrumentos 
Financeiros (Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos). A Resolução do CMN nº 4.277 de 31 
de outubro de 2013 (que entrou em vigor em 30 de junho de 2015), dispõe sobre requisitos mínimos a serem observados no 
processo de apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado e quanto à adoção de ajustes pruden-
ciais pelas instituições financeiras. Os instrumentos financeiros de que tratam a Resolução incluem: • Títulos e valores mobi-
liários classificados nas categorias “títulos para negociação” e “títulos disponíveis para venda”, conforme a Circular BACEN nº 
3.068, de 8 de novembro de 2001; • Instrumentos financeiros derivativos, de que trata a Circular BACEN nº 3.082, de 30 
de janeiro de 2002; e • Demais instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da sua clas-
sificação na carteira de negociação, estabelecida na Resolução CMN nº 3.464, de 26 de junho de 2007. De acordo com esta 
resolução, o Máxima passou a estabelecer procedimentos para a avaliação da necessidade de ajustes no valor dos instrumen-
tos financeiros citados acima, observando os critérios de prudência, relevância e confiabilidade. Esta avaliação inclui, entre 
outros fatores, o spread de risco de crédito no registro do valor a mercado destes instrumentos. h) Operações de crédito e 
provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa. As operações de crédito são classificadas quanto ao nível de 
risco de acordo com critérios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos especí-
ficos em relação às operações, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN 
nº 2.682/99, os quais requerem a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis (de AA a H). As rendas de 
operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas 
como receita quando efetivamente recebidas. As operações classificadas no nível H (100% de provisão) permanecem nessa 
classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas por cinco anos em conta 
de compensação, não mais figurando no balanço patrimonial. As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mes-
mo nível em que estavam classificadas no momento da renegociação. As renegociações de operações de crédito que haviam 
sido baixadas contra prejuízo e que estavam em contas de compensação são classificadas como nível H, sendo que os even-
tuais ganhos provenientes das renegociações somente são reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos. A 
provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa atende ao requisito mínimo estabelecido pela Resolução anterior-
mente referida, conforme demonstrado na nota explicativa nº 8. i) Baixa de ativos financeiros. Conforme determinado pela 
Resolução BACEN nº 3.533/08, a baixa de um ativo financeiro se dá quando os direitos contratuais ao fluxo de caixa do 
ativo financeiro expiram ou quando ocorrer a venda ou a transferência deste ativo financeiro. A venda ou a transferência de 
um ativo financeiro deve ser classificada nas seguintes categorias: • Operações com transferência substancial dos riscos e 
benefícios: o cedente transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo financeiro objeto da 
operação, tais como: (i) venda incondicional do ativo financeiro; (ii) venda do ativo financeiro em conjunto com opção de re-
compra pelo valor justo desse ativo no momento da recompra; e (iii) venda do ativo financeiro em conjunto com opção de 
compra ou de venda cujo exercício seja improvável de ocorrer; • Operações com retenção substancial dos riscos e benefí-
cios: o cedente retém substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação, 
tais como: (i) venda do ativo financeiro em conjunto com compromisso de recompra do mesmo ativo a preço fixo ou o preço 
de venda adicionado de quaisquer rendimentos; (ii) contratos de empréstimo de títulos e valores mobiliários; (iii) venda do 
ativo financeiro em conjunto com contrato de swap de taxa de retorno total que transfira a exposição ao risco de mercado de 
volta ao cedente; (iv) venda do ativo financeiro em conjunto com opção de compra ou de venda cujo exercício seja provável 
de ocorrer; e (v) venda de recebíveis para os quais o vendedor ou o cedente garanta por qualquer forma compensar o com-
prador ou o cessionário pelas perdas de crédito que venham a ocorrer, ou cuja venda tenha ocorrido em conjunto com a 
aquisição de cotas subordinadas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) comprador; e • Operações sem 
transferência ou retenção substancial dos riscos e benefícios: devem ser classificadas as operações em que o cedente não 
transfere nem retém substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação. A 
provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa segue os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 
do BACEN. j) Despesas antecipadas. São controladas por contrato e contabilizadas na rubrica de “Despesas antecipadas”. A 
apropriação dessa despesa ao resultado do período é efetuada de acordo com o prazo de vigência dos contratos e registrada 
na rubrica “Outras despesas administrativas”. k) Outros ativos circulante e realizável a longo prazo. São demonstrados pelos 
valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos, deduzidos das correspon-
dentes provisões para perdas ou ajustes ao valor de realização. l) Permanente. É demonstrado ao custo, combinado com os 
seguintes aspectos: • A participação em controladas é avaliada pelo método da equivalência patrimonial; • A participação em 
não controladas é avaliada pelo método de custo; • Os bens do Ativo Imobilizado correspondem aos bens e direitos que te-
nham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive os 
decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens para a entidade; • A depreciação do 
imobilizado é calculada e registrada com base no método linear, considerando taxas que contemplam a vida útil e econômica 
dos bens; • O Ativo Intangível corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amor-
tizados de forma linear no decorrer de um período estimado de benefício econômico. m) Redução do valor recuperável de 
ativos não financeiros (impairment). É reconhecida uma perda por impairment se o valor contabilizado de um ativo ou de sua 
unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de 
ativos que gera fluxos de caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos. Perdas por impairment são reco-
nhecidas no resultado do período. Os valores dos ativos não financeiros, exceto os créditos tributários são revistos, no míni-
mo, anualmente para determinar se há alguma indicação de perda por impairment. n) Operações compromissadas. Compra 
(venda) de ativos financeiros com base em um contrato de revenda (recompra) a preço fixo são reconhecidas no Balanço 
Patrimonial consolidado como financiamento concedido (recebido), com base na natureza do devedor (credor), sob a rubrica 
“Captações no mercado aberto”. o) Passivos circulante e exigível a longo prazo. São demonstrados por valores conhecidos 
ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias ou cambiais incorridos até as datas dos 
balanços. p) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos 
e passivos contingentes, e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo com os critérios definidos na 
Resolução nº 3.823/09, e Carta-Circular nº 3.429/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC nº 25, da seguinte for-
ma: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências 
que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Contingências passivas: É determina-
da a probabilidade de quaisquer julgamentos ou resultados desfavoráveis destas ações, assim como do intervalo provável de 
perdas. A determinação da provisão necessária para essas contingências é feita após análise de cada ação e com base na 
opinião dos seus assessores legais. Estão provisionadas as contingências para aquelas ações que julgamos como provável a 
probabilidade de perda. As provisões requeridas para essas ações podem sofrer alterações no futuro devido às mudanças 
relacionadas ao andamento de cada ação. As ações que julgamos como possíveis a probabilidade de perda não são provisio-
nadas, havendo apenas a divulgação das ações relevantes; • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a pro-
cessos administrativos ou judiciais relacionados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua 
legalidade ou a constitucionalidade que, independente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, os montantes discu-

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO SEMESTRE FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  

(Em milhares de reais - R$ )

Individual Consolidado
Nota 2ºsem 2019 2018 2ºsem 2019 2018

Receitas da intermediação financeira 329.430 554.220 201.033 325.661 549.966 197.495
Operações de crédito 122.876 248.563 100.321 122.876 248.563 100.321
Resultado de operações com títulos
 e valores mobiliários 68.057 139.161 87.162 64.255 134.883 83.531
Resultado com instrumentos financeiros derivativos 2.320 (2.525) (2.961) 2.320 (2.525) (2.961)
Resultado de operações de câmbio 48.955 81.799 16.511 48.988 81.823 16.604
Operações de venda ou de transferência
 de ativos financeiros 87.222 87.222 - 87.222 87.222 -
Despesas da intermediação financeira (134.138) (247.154) (188.467) (134.132) (247.148) (188.464)
Operações de captação no mercado (120.481) (231.755) (161.957) (120.475) (231.749) (161.955)
Operações de venda ou de transferência
 de ativos financeiros - - (2.500) - - (2.500)
Provisão para operações de créditos
 de liquidação duvidosa (13.657) (15.399) (24.009) (13.657) (15.399) (24.009)
Resultado bruto da intermediação financeira 195.292 307.066 12.566 191.529 302.818 9.031
Receitas (despesas) operacionais (146.748) (235.656) (70.330) (145.802) (233.318) (64.406)
Receitas de prestação de serviços 460 999 62.350 1.972 3.552 104.674
Rendas de tarifas bancárias 2.023 3.482 139 2.023 3.482 139
Despesas de pessoal (20.737) (40.428) (30.587) (22.399) (43.419) (35.967)
Outras despesas administrativas (158.597) (221.070) (62.554) (161.222) (226.888) (65.908)
Despesas tributárias (15.913) (23.442) (9.739) (16.223) (24.037) (14.828)
Resultado de participação em controladas (4.564) (6.135) 22.541 - (0) (0)
Outras receitas operacionais 62.356 82.776 15.280 62.408 86.427 15.286
Outras despesas operacionais (11.777) (31.837) (67.760) (12.361) (32.434) (67.802)
Resultado operacional 48.544 71.410 (57.764) 45.727 69.500 (55.376)
Resultado não operacional (3.170) (2.682) 994 (3.170) (2.682) 994
Resultado antes da tributação 
 sobre o lucro e participações 45.374 68.728 (56.770) 42.557 66.818 (54.382)
Imposto de renda e contribuição social (12.949) (26.849) 55.677 (10.133) (24.938) 53.289
Provisão para imposto de renda corrente 1 - - - - (3.194)
Provisão para contribuição social corrente - - - - - (1.152)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (12.950) (26.849) 55.677 (10.133) (24.938) 57.635
Participações no resultado (2.000) (3.399) (1.859) (2.000) (3.399) (1.859)
Prejuízo/lucro líquido do semestre/exercício 30.424 38.480 (2.952) 30.424 38.480 (2.952)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social 
realizado

Reservas de lucros Ajustes de avalia-
ção patrimonial

Lucro/Prejuizos 
 acumulados TotalLegal Outras

Saldos em 31 de dezembro de 2017 155.425 862 - 4.475 (5.342) 155.420
Aumento/redução de capital (5.000) - - - - (5.000)
MTM de títulos disponíveis para venda 4.618 - 4.618
Lucro do exercício - - - - (2.952) (2.952)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 150.425 862 - 9.093 (8.294) 152.086
Reserva de lucros - 1.172 22.267 - (23.439) -
Aumento/redução de capital 30.000 - - - - 30.000
MTM de títulos disponíveis para venda - - - (990) - (990)
Lucro do exercício - - - - 38.480 38.480
Destinações:
Reserva legal - 1.924 - - (1.924) (0)
Reserva estatutária - - 4.822 - (4.822) (0)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 180.425 3.958 27.089 8.103 0 219.575
Saldos em 30 de junho de 2019 180.425 24.301 - 12.284 (23.677) 193.333
Reserva de lucros - 22.267 - - -
Aumento/redução de capital - - - - - -
MTM de títulos disponíveis para venda - - - (4.181) - (4.181)
Lucro do semestre - - - - 30.423 30.423
Destinações:
Reserva legal - 1.924 - - (1.924) -
Outras - - 4.822 - (4.822) -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 180.425 3.958 27.089 8.103 - 219.575
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Individual Consolidado
Nota 2ºsem 2019 2018 2ºsem 2019 2018

Atividades operacionais
Lucro/prejuízo líquido ajustado 44.911 81.999 (57.591) 37.427 74.413 (32.861)
Lucro/prejuízo líquido do semestre/exercício 30.424 38.480 (2.952) 30.424 38.480 (2.952)
Provisão para operações de créditos de
 liquidação duvidosa 13.268 4.595 24.009 13.268 4.595 24.009
Impostos diferidos 12.950 26.849 (55.677) 10.133 24.938 (57.635)
Depreciação e amortização 1.291 2.130 400 1.291 2.130 400
Provisão para contingências 42 1.441 3.627 42 1.183 3.627
Resultado de participação em controladas 4.564 6.135 (22.541) 0 0 0
Prejuízo (lucro) na alienação de
 imobilizado / investimento 4.811 4.820 318 4.811 4.820 318
Ajuste a valor de mercado (22.439) (2.451) (4.775) (22.543) (1.733) (629)
Variação de ativos e passivos (26.248) (66.878) 7.745 (19.119) (60.991) (17.015)
(Aumento) redução de aplicações
 interfinanceiras de liquidez (972) 7.124 (35.005) (972) 7.124 (35.005)
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários (106.577) (376.325) (433.318) (94.322) (357.227) (431.946)
(Aumento) redução de operações de crédito (116.769) (144.764) (176.346) (116.769) (144.764) (176.346)
(Aumento) redução de outros créditos (277.986) (364.236) (225.768) (276.186) (364.296) (255.672)
(Aumento) redução de outros valores e bens (51.943) (203.449) (79.946) (51.293) (202.149) (79.977)
Aumento (redução) de relações interfinanceiras 
 e interdependências 30.304 158.471 (83.559) 30.304 158.471 (83.559)
(Aumento) redução de instrumentos
 financeiros derivativos 6.672 9.561 (15.550) 6.672 9.561 (15.550)
Aumento (redução) de depósitos 404.157 735.737 887.735 393.843 725.887 888.792
Aumento (redução) de recursos de aceites
 e emissões de títulos (13.599) (18.764) 115.690 (13.599) (18.764) 115.690
Aumento (redução) em captações
 no mercado aberto 149.281 187.818 11.200 149.281 187.818 11.200
Aumento (redução) de outras obrigações (48.816) (58.051) 42.613 (46.078) (62.651) 45.358
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 das atividades operacionais 18.664 15.121 (49.846) 18.308 13.423 (49.876)
Atividades de investimento
Aquisição / alienação de imobilizado de uso (710) (7.289) (3.614) (710) (7.289) (3.614)
Aquisição / alienação de intangível 3.965 33.133 (69.168) 3.965 33.133 (69.168)
Aumento de capital em controladas (850) (1.350) (1.000) - - -
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 de atividades de investimento 2.405 24.494 (73.782) 3.255 25.844 (72.782)
Atividades de financiamento
Ajuste a mercado de títulos disponível para venda (4.182) (992) 4.620 (4.182) (992) 4.620
Aumento de capital - - 70.000 - - 70.000
Deposito para garantia
 de patrimônio líquido exigido - - 81.748 - - 81.748
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 de atividades de financiamento (4.182) (992) 156.368 (4.182) (992) 156.368
Aumento/redução de caixa e
 equivalentes de caixa 16.886 38.623 32.740 17.380 38.274 33.710
Caixa e equivalentes de caixa
 no ínicio do semestre/exercício 5. 60.158 38.421 5.681 60.935 40.042 6.332
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do semestre/exercício 5. 77.044 77.044 38.421 78.316 78.316 40.042

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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tidos são integralmente provisionados e atualizados de acordo com a legislação vigente. q) Provisão para imposto de renda 
e contribuição social. As provisões para imposto de renda e contribuição social são constituídas às alíquotas vigentes, sendo: 
imposto de renda - 15%, acrescidos de adicional de 10% para o lucro tributável excedente a R$ 240 (no período), e contri-
buição social - 20%. Em 06 de outubro de 2015 foi publicada a Lei nº 13.169, conversão da Medida Provisória nº 675, que 
elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,  de 15% para 20% sobre os lucros tributáveis gerados 
no período compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018 e 15% a partir de 01 de janeiro de 2019, 
em relação às instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos 
I ao VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. Adicionalmente, são constituídos 
créditos tributários sobre as diferenças temporárias, no pressuposto de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para 
a compensação desses créditos. r) Participações no resultado. O Máxima adota o programa nos lucros e resultados homo-
logado pelo Sindicato dos Bancários. s) Uso de estimativas. A preparação das Demonstrações Financeiras requer que a 
Administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de 
certos ativos, passivos, receitas e despesas e outras transações, tais como valor de mercado de ativos e derivativos e provisão 
para operações de  créditos de liquidação duvidosa; determinação de prazo para realização dos créditos tributários; consti-
tuição e reversão de provisões para passivos contingentes, entre outras. Os valores reais podem diferir dessas estimativas.  
t) Lucro por ação. É calculado com base na quantidade de ações do capital social integralizado na data das Demonstrações 
Financeiras. 
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Individual Consolidado

2019 2018 2019 2018
Disponibilidades (Caixa) 77.044 38.421 78.316 40.042
Caixa 326 212 326 212
Depósito bancário - - 556 929
Reserva bancária 5.689 5.386 5.689 5.386
Moeda estrangeira 71.030 32.823 71.745 33.515
Aplicações interfinanceiras de liquidez (1) 27.881 35.005 27.881 35.005
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 104.925 73.427 106.197 75.047
(1) Refere-se a operações cujo vencimento na data efetiva da aplicação foi igual ou inferior a 90 dias.
6. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. As aplicações interfinanceiras de liquidez, em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018, estão compostas como segue:

Individual e Consolidado
2019 2018

Papel/Vencimento Até 3 meses Total Até 3 meses Total
Aplicações em operações compromissadas
Posição Bancada
LFT - - 15.000 15.000
NTN 17.002 17.002 - -
Aplicações em depósitos interfinanceiros
Posição Financiada
LFT 5.001 5.001 - -
CDI Pós 5.878 5.878 20.005 20.005
Total de aplicações interfinanceiras de liquidez 27.881 27.881 35.005 35.005
7. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS. a) Títulos e valores mobili-
ários. A carteira de títulos e valores mobiliários, em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, estava apresentada como segue:

Individual
2019

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
De 5 a 15 

anos Total
Valor de 

curva
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - 2.536 40.161 31.819 74.516 61.936
Subtotal - - 2.536 40.161 31.819 74.516 61.936
Total de títulos disponíveis para venda - - 2.536 40.161 31.819 74.516 61.936
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 1.340 - 34.400 35.108 40.461 111.309 112.256
LTN - 110 - - - 110 107
Cotas de fundos de investimento 958.093 - - - - 958.093 958.093
Subtotal 959.433 110 34.400 35.108 40.461 1.069.512 1.070.456
Carteira própria financiada
LFT 39.661 48.675 95.473 65.510 - 249.319 249.329
Subtotal 39.661 48.675 95.473 65.510 - 249.319 249.329
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 5.759 1.539 64.247 5.097 - 76.642 76.645
Subtotal 5.759 1.539 64.247 5.097 - 76.642 76.645
Total de títulos para negociação 1.004.853 50.324 194.120 105.715 40.461 1.395.473 1.396.430
Total de Títulos 1.004.853 50.324 196.656 145.876 72.280 1.469.989 1.458.366

Individual
2018

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
De 5 a 15 

anos Total
Valor de 

curva
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - - - 130.636 130.636 116.840
Subtotal - - - - 130.636 130.636 116.840
Total de títulos disponíveis para venda - - - - 130.636 130.636 116.840
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 731 - 5.938 13.768 34.904 55.341 55.337
LTN - - 1.439 - - 1.439 1.404
Debêntures - - - - 2.809 2.809 2.643
Letras financeiras - 1.568 - - - 1.568 1.568
Cotas de fundos de investimento 746.341 - - - - 746.341 746.341
Ações de companhias abertas 1.311 - - - - 1.311 1.311
Subtotal 748.383 1.568 7.377 13.768 37.713 808.809 808.604
Carteira própria financiada
LFT - - 51.936 8.158 - 60.094 60.098
LTN - - 6.253 - - 6.253 6.098
Subtotal - - 58.189 8.158 - 66.347 66.196
Vinculados ao Banco Central:
LTN - - 82.770 - - 82.770 80.724
Subtotal - - 82.770 - - 82.770 80.724
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 13.893 - 26.161 12.039 - 52.093 52.095
Subtotal 13.893 - 26.161 12.039 - 52.093 52.095
Total de títulos para negociação 762.276 1.568 174.497 33.965 37.713 1.010.019 1.007.619
Total de Títulos 762.276 1.568 174.497 33.965 168.349 1.140.655 1.124.459

Consolidado
2019

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
De 5 a 15 

anos Total
Valor de 

curva
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - 2.536 40.161 31.819 74.516 61.936
Subtotal - - 2.536 40.161 31.819 74.516 61.936
Total de títulos disponíveis para venda - - 2.536 40.161 31.819 74.516 61.936
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 1.340 - 34.400 35.108 40.461 111.309 112.256
LTN - 110 - - - 110 107
Cotas de fundos de investimento 962.132 - - - - 962.132 962.132
Subtotal 963.472 110 34.400 35.108 40.461 1.073.551 1.074.495
Carteira própria financiada:
LFT 39.661 48.675 95.473 65.510 - 249.319 249.329
Subtotal 39.661 48.675 95.473 65.510 - 249.319 249.329
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 5.759 1.539 64.247 5.097 - 76.642 76.645
Subtotal 5.759 1.539 64.247 5.097 - 76.642 76.645
Total de títulos para negociação 1.008.892 50.324 194.120 105.715 40.461 1.399.512 1.400.469
Total de Títulos 1.008.892 50.324 196.656 145.876 72.280 1.474.028 1.462.405

Consolidado
2018

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
De 5 a 15 

anos Total
Valor de 

curva
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - - - 130.636 130.636 116.840
Subtotal - - - - 130.636 130.636 116.840
Total de títulos disponíveis para venda - - - - 130.636 130.636 116.840
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 731 - 5.938 13.768 34.904 55.341 55.337
LTN - - 1.439 - - 1.439 1.404
Debêntures - - - - 2.809 2.809 2.643
Letras financeiras - 1.568 - - - 1.568 1.568
Cotas de fundos de investimento 769.478 - - - - 769.478 769.478
Ações de companhias abertas 1.311 - - - - 1.311 1.311
Subtotal 771.520 1.568 7.377 13.768 37.713 831.946 831.741
Carteira própria financiada
LFT - - 51.936 8.158 - 60.094 60.098
LTN - - 6.253 - - 6.253 6.098
Subtotal - - 58.189 8.158 - 66.347 66.196
Vinculados ao Banco Central:
LTN - - 82.770 - - 82.770 80.724
Subtotal - - 82.770 - - 82.770 80.724
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 13.893 - 26.161 12.039 - 52.093 52.095
Subtotal 13.893 - 26.161 12.039 - 52.093 52.095
Total de títulos para negociação 785.413 1.568 174.497 33.965 37.713 1.033.156 1.030.756
Total de Títulos 785.413 1.568 174.497 33.965 168.349 1.163.792 1.147.596
(1) Os títulos classificados na categoria “para negociação” estão demostrados pelo prazo do papel. 
b) Instrumentos financeiros derivativos. i) Gerenciamento. O controle de gerenciamento de risco das carteiras é efetua-
do utilizando-se de metodologias, tais como: VaR, Sensibilidade, Risco de Liquidez e Cenários de stress. Com base nessas 
informações, a tesouraria providencia os instrumentos financeiros derivativos necessários, de acordo com a política de 
riscos de mercado e liquidez previamente definidas pela Administração. ii) Critérios de avaliação e mensuração, métodos e 
premissas utilizados na apuração do valor de mercado. Para a apuração do valor de mercado dos instrumentos financeiros 
derivativos, o Máxima utiliza as taxas referenciais de mercado divulgadas principalmente pela BM&FBovespa, e Bloomberg. 
Para derivativos que não têm preços diretamente divulgados por bolsas, os preços justos são obtidos por meio de modelos de 
apreçamento que utilizam informações de mercado, inferidas a partir de preços divulgados de ativos de maior liquidez. Destes 
preços são extraídas as curvas de juros e as volatilidades de mercado que servem de dados de entrada para os modelos. Nesta 
situação, encontram-se os derivativos de balcão e títulos pouco líquidos. iii) Valores registrados em contas patrimoniais e 

de compensação, segregados nas categorias indexador, valores de referência, faixas de vencimento, valores de custo e 
de mercado. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as posições dos instrumentos financeiros derivativos são as seguintes:

Individual e Consolidado
2019 2018

Instrumentos financeiros derivativos Curto Prazo Longo Prazo Total
Curto 
Prazo Longo Prazo Total

Ativo
Swap - diferencial a receber 2.411 12.757 15.168 25 22.893 22.918
Opções - - - 185 - 185
Total a receber 2.411 12.757 15.168 210 22.893 23.103
Passivo
Swap - diferencial a pagar (6.284) - (6.284) (2.677) (1.372) (4.049)
Opções - - - (609) - (609)
Total a pagar (6.284) - (6.284) (3.286) (1.372) (4.658)
Valor líquido (3.873) 12.757 8.884 (3.076) 21.521 18.445
iv) Instrumentos financeiros derivativos por indexador

Individual e Consolidado
2019 2018

Swap
Valor de 

Referencia
Valor a 

Receber
Valor a 

Pagar Resultado
Valor de 

Referencia
Valor a 

Receber
Valor a 

Pagar Resultado
Risco de mercado
Posição ativa: 310.659 15.168 - - 197.000 22.918 - -
Juros 94.531 12.757 - - 97.000 22.893 - -
Ações 216.128 2.411 - - 100.000 25 - -
Posição passiva: 50.000 - (6.284) - 100.000 - (4.049) -
Juros 50.000 - (6.284) - 100.000 - (4.049) -
Valor líquido 360.659 15.168 (6.284) 8.884 297.000 22.918 (4.049) 18.868
v) Instrumentos financeiros derivativos por vencimento

Individual e Consolidado
2019

Valor de referência - Compensação Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 15 anos Total
Swap 251.128 30.000 25.000 54.531 - 360.659
Total 251.128 30.000 25.000 54.531 - 360.659

Individual e Consolidado
2018

Valor de referência - Compensação Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 15 anos Total
Swap 25.000 125.000 50.000 84.000 13.000 297.000
Total 25.000 125.000 50.000 84.000 13.000 297.000
8. CARTEIRA DE CRÉDITO, GARANTIAS PRESTADAS E TÍTULOS COM RISCO DE CRÉDITO. As informações da carteira 
de operações de crédito expandida, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estão assim sumariadas: 
a) Por tipo de operação:

Individual e Consolidado
Descrição 2019 2018
Financiamentos Habitacionais 132.235 234.149
Empréstimos (Corporate) 239.477 248.128
Home Equity 26.016 26.996
Conta Garantida 39.040 2.009
Financiamento Imobiliário 29.597 39.320
Cessão carteira FIDC 10.267 34.153
Crédito Pessoal 27.012 7.420
Títulos e Credito a Receber (1) 586.275 165.458
Cartão de Crédito 123.283 68.551
Consignado 165.759 -
Total 1.378.961 826.183
(1)Títulos e Créditos a Receber está composto prioritariamente por valores a receber oriundos de Precatórios e de Direitos 
Creditório adquiridos pelo Banco no decorrer de 2019. Os títulos adquiridos possuem laudos periciais jurídicos e contábil, 
que suportam os registros contábeis e compõem a análise interna atrelada, sobretudo a questões processuais e avaliação de 
risco do cedente, para a aquisição e definição do preço. Os valores a receber, precificação, contempla a previsibilidade de re-
cebimento atrelada ao deságio relativo a renda pretendida durante o fluxo previsto para liquidação. O valor presente contábil 
apresentado está calculado com base no preço de aquisição, acrescido da apropriação mensal de renda relativa a correção 
objeto da ação, descontando o deságio, bem como dos índices de atualização monetária e demais encargos legais, de acordo 
com a legislação vigente aplicável ao caso. 
b) Por vencimento:

Individual e Consolidado
2019

A vencer Vencidos Total
Prazo Valor % Valor % Valor %
Até 3 meses 186.488 22,13 35.988 88,90 222.476 25,19
De 3 a 12 meses 218.205 25,89 4.362 10,78 222.567 25,20
De 1 a 3 anos 282.664 33,54 128 0,32 282.792 32,02
De 3 a 5 anos 104.779 12,43 - - 104.779 11,86
De 5 a 15 anos 50.694 6,01 - - 50.694 5,74
Total 842.831 100,00 40.478 100,00 883.309 100,00

Individual e Consolidado
2018

A vencer Vencidos Total
Prazo Valor % Valor % Valor %
Até 3 meses 111.994 14,20 31.107 82,39 143.102 17,31
De 3 a 12 meses 169.072 21,44 5.908 15,65 174.980 21,18
De 1 a 3 anos 239.520 30,39 739 1,96 240.259 29,08
De 3 a 5 anos 104.188 13,21 - - 104.188 12,61
De 5 a 15 anos 163.653 20,76 - - 163.653 19,81
Total 788.428 100,00 37.755 100,00 826.183 100,00
c) Carteira de crédito e garantias prestadas e responsabilidades por nível de risco e provisionamento:

Individual e Consolidado
2019 2018

Nível A vencer Vencidos Total Provisão A vencer Vencidos Total Provisão
AA - - - - - - - -
A 552.697 23.948 576.646 2.883 450.777 26.005 476.781 2.384
B 121.414 8.104 129.518 1.295 144.635 1.497 146.132 1.461
C 96.841 966 97.807 2.934 103.165 1.693 104.858 3.146
D 43.581 4.145 47.726 4.773 50.934 2.324 53.258 5.326
E 20.696 1.026 21.722 6.517 21.995 1.104 23.099 6.934
F 3.043 450 3.493 1.746 4.874 394 5.268 2.634
G 893 317 1.210 847 743 220 963 670
H 3.665 1.523 5.187 5.187 11.305 4.518 15.823 15.823
Total 842.831 40.478 883.309 26.183 788.428 37.755 826.183 38.377
d) Movimentação da provisão para operações de crédito e outros créditos de liquidação duvidosa, conforme Resolu-
ção nº 2.682/99:

Individual e Consolidado
Descrição 2019 2018
Saldo inicial 38.377 24.052
Constituição/Reversão (4.297) 24.099
Baixas para prejuízo (7.897) (9.774)
Saldo final 26.183 38.377
e) Recuperação de crédito. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram recuperados créditos anteriormente 
baixados como prejuízo no montante de R$ 8.893 milhões (R$ 1.939 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 
2018). f) Renegociação de contratos. Em 31 de dezembro de 2019 existiam contratos renegociados no valor de R$ 35.375 
milhões (R$ 10 milhões em 31 de dezembro de 2018). Para estes contratos foram atribuídos os mesmos ratings das opera-
ções anteriormente às renegociações.
9. CARTEIRA DE CÂMBIO

Individual e Consolidado
Outros Créditos Outras Obrigações

2019 2018 2019 2018
Câmbio comprado a liquidar 17.625 12.378 - -
Câmbio vendido a liquidar - - 31.115 15.915
Total 17.625 12.378 31.115 15.915
10. OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS
a) Outros créditos - diversos. Estão representados pelos valores que seguem:

Individual
2019 2018

Curto prazo Longo prazo Total Curto prazo Longo prazo Total
Adiantamentos e antecipações salariais 95 - 95 54 - 54
Adiantamentos para pagamento
 por nossa conta 549 - 549 - - -
Título executivo judicial (1) - - - - 139.571 139.571
Devedores diversos - País e exterior - 89.029 89.029 - (5.187) (5.187)
Total 644 89.029 89.672 54 134.384 134.437

Consolidado
2019 2018

Curto prazo Longo prazo Total Curto prazo Longo prazo Total
Adiantamentos e antecipações salariais 117 - 117 54 - 54
Adiantamentos para pagamento
 por nossa conta 560 - 560 - - -
Título executivo judicial (1) - - - - 139.571 139.571
Devedores diversos - País e exterior - 89.056 89.056 - (31.153) (31.153)
Total 677 89.056 89.734 54 108.418 108.472
(1) Indenização CEEE: O Banco Máxima S.A. era titular de debêntures conversíveis em ações da Companhia Estadual de 
Energia Elétrica (CEEE), onde ajuizou Ação de Indenização por Perdas e Danos contra a CEEE, (processo originário nº 
00102379329). Com o objetivo de obter a condenação ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes do des-
cumprimento das condições pactuadas no Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Conversíveis em 
Ações da CEEE. Em tal ação, transitou em julgado acórdão que ordenou o pagamento de indenização por dano material certo. 
A ação gerou titulo executivo judicial que concede ao Banco direito de receber indenização. A atualização do valor decorre 
também do julgamento do Recurso Especial nº 1.294.294 - RS (2011/0095304-4) em 06/05/2014, quando a Terceira Tur-
ma do STJ por unanimidade, emitiu acórdão dando provimento ao recurso do Banco Máxima S/A determinando a correção do 
valor pela incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Reportando-se à liquidação que é objeto do processo 
nº 2614771-62.2005.8.21.0001 que tramita perante a 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre - RS, os 
assessores jurídicos do Banco Máxima S.A. consideraram a probabilidade do êxito como “praticamente certa” face a todos 
os elementos disponíveis inclusive a solvência e capacidade financeira do devedor. Em 2016 foi proferida decisão para rea-
lização de perícia, sendo esta iniciada em novembro de 2017 e conclusos e apresentados a juízo em maio de 2018. Sendo, 
um dos cálculos apresentado pela perícia consiste no valor apresentado nas demonstrações financeiras. Adicionalmente o 
Banco nomeou assistente técnico sendo empresa de auditoria de renome “Big four”, que em seu parecer técnico corrobora 
com o valor apresentado. Em dezembro de 2019, o Banco estruturou um fundo de direitos creditórios denominado C3E 
CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC, e aportando a referida ação através da subscrição da integralidade das cotas do fundo, o qual 
passou a ser o veículo que encontra-se o ativo (Ação). O fundo possui 3 classes de cotas, Subordinada, Mezanino e Senior, 
que inicialmente foram subscritas pelo Banco. As cotas encontram-se divididas na proporção igualitária de 1/3 (um terço) 
para cada classe. Nesta mesma data, o Banco realizou parte das suas cotas através da venda das cotas Senior, no valor de R$ 
50 Milhões. Atualmente, o Banco detém a participação no fundo de aproximadamente 2/3 (dois terços), através das cotas 
Subordinada e Mezanino. As cotas dos fundos encontram-se demonstrado no balanço. 
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b) Créditos tributários e obrigações fiscais diferidas. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os créditos tributários e as 
obrigações fiscais diferidas de imposto de renda e contribuição social, estavam compostos como segue:

Individual
2019 2018

Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 28.747 17.247 45.994 52.880 42.304 95.184
Outros - - - - - -
Prejuízo Fiscal / Base Negativa 27.577 16.547 44.124 13.884 11.107 24.991
Total 56.324 33.794 90.118 66.764 53.411 120.175

Consolidado
2019 2018

Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 28.747 17.247 45.994 52.880 42.304 95.184
Marcação a Mercado - - - 900 719 1.619
Outros - - - - - -
Prejuízo Fiscal / Base Negativa 32.110 19.267 51.377 16.419 13.135 29.554
Total 60.857 36.514 97.371 70.199 56.158 126.357

Individual
2019 2018

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a Mercado 14.886 8.932 23.818 16.147 12.918 29.065
Total 14.886 8.932 23.818 16.147 12.918 29.065

Consolidado
2019 2018

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a Mercado 14.886 8.932 23.818 16.613 13.292 29.905
Total 14.886 8.932 23.818 16.613 13.292 29.905
Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas Individual Consolidado
Créditos tributários 2019 2018 2019 2018
Saldo inicial 120.175 53.848 126.357 59.983
Constituição - 66.327 - 66.374
Reversão (30.057) - (28.986) -
Saldo final 90.118 120.175 97.371 126.357

Individual Consolidado
Obrigações fiscais diferidas 2019 2018 2019 2018
Saldo inicial 29.065 14.636 29.905 17.386
Constituição - 14.429 - 12.519
Reversão (5.247) - (6.087) -
Saldo final 23.818 29.065 23.818 29.905
Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas 2019

Individual e Consolidado
Créditos tributários IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 4.645 2.787 7.432
De 1 a 2 anos 4.462 2.677 7.139
De 2 a 3 anos 10.894 6.537 17.431
De 3 a 4 anos 7.093 4.256 11.349
De 4 a 5 anos 8.137 4.882 13.019
De 5 a 10 anos 25.626 15.375 41.001
Total 60.857 36.514 97.371

2019
Individual e Consolidado

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 2.155 1.293 3.448
De 1 a 2 anos 810 486 1.296
De 2 a 3 anos 3.798 2.279 6.077
De 3 a 4 anos 861 517 1.378
De 4 a 5 anos 538 323 861
De 5 a 10 anos 6.724 4.034 10.758
Total 14.886 8.932 23.818
11. INVESTIMENTOS
a) Participações em controladas e coligadas avaliadas ao MEP

2019
Máxima S/A Corretora 

de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários

Máxima 
Patrimonial 

Ltda.

Máximainvest  
Securitizadora de  

Créditos Financeiros S/A Total
Participação - % 100,00 100,00 100,00 -
Quantidade de cotas possuídas 1.070.585 2.650.000 19.300.000 -
Capital social 29.410 4.214 5.354 -
Resultado líquido do exercício (4.350) 1.393 (3.178) (6.135)
Valor do investimento 25.184 5.453 3.777 34.414
Resultado de participação em controladas (4.350) 1.393 (3.178) (6.135)

2018
Máxima S/A Corretora 

de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários

Máxima 
Patrimonial 

Ltda.

Máximainvest  
Securitizadora de  

Créditos Financeiros S/A Total
Participação - % 100,00 100,00 100,00 -
Quantidade de cotas possuídas 1.070.585 2.650.000 17.950.000 -
Capital social 33.588 1.950 17.950 -
Patrimônio líquido 32.802 (28.081) 5.606 -
Resultado líquido do exercício (3.268) 32.141 (1.489) 27.384
Valor do investimento 29.533 4.061 5.606 39.200
Resultado de participação em controladas (3.175) 32.141 (6.425) 22.541
12. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
a) Imobilizado de uso 2019

Individual Consolidado
Depreciação

Anual - % Custo
Depreciação

Acumulada
Valor

Líquido Custo
Depreciação

Acumulada
Valor

Líquido
Instalações 10 1.648 (260) 1.388 1.648 (260) 1.387
Móveis e equipamentos de uso 10 1.840 (301) 1.539 1.840 (301) 1.539
Sistema de comunicação 10 10.642 (1.859) 8.783 10.642 (1.859) 8.783
Sistema de processamento de dados 20 768 (144) 624 768 (144) 624
Total 14.898 (2.564) 12.334 14.898 (2.564) 12.334

2018
Individual Consolidado

Depreciação
Anual - % Custo

Depreciação
Acumulada

Valor
Líquido Custo

Depreciação
Acumulada

Valor
Líquido

Instalações 10 1.555 (98) 1.457 1.555 (98) 1.456
Móveis e equipamentos de uso 10 1.754 (121) 1.633 1.754 (121) 1.633
Sistema de comunicação 10 2.024 (200) 1.824 2.024 (200) 1.824
Sistema de processamento de dados 20 146 (15) 131 146 (15) 131
Sistema de segurança 10 - - - - - -
Total 5.479 (435) 5.045 5.479 (434) 5.045
b) Intangível 2019 2018

Individual Consolidado Individual Consolidado
Intangível 36.035 36.035 69.168 69.168
Total 36.035 36.035 69.168 69.168
13. DEPÓSITOS

2019
Individual Consolidado

Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos
à vista a prazo interfinanceiros à vista a prazo interfinanceiros

Sem vencimento 38.611 - - 38.362 - -
Até 30 dias - 111.569 10.506 - 111.569 -
De 31 a 60 dias - 215.324 - - 215.324 -
De 61 a 90 dias - 37.716 - - 37.716 -
De 91 a 180 dias - 194.212 - - 194.212 -
De 181 a 360 dias - 638.809 - - 638.809 -
Acima de 360 dias - 1.369.265 - - 1.369.265 -
Total 38.611 2.566.894 10.506 38.362 2.566.894 -

2018
Individual Consolidado

Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos
à vista a prazo interfinanceiros à vista a prazo interfinanceiros

Sem vencimento 38.525 - - 37.620 - -
Até 30 dias - 42.392 - - 42.392 -
De 31 a 60 dias - 50.717 - - 50.717 -
De 61 a 90 dias - 47.820 - - 47.820 -
De 91 a 180 dias - 198.601 - - 198.601 -
De 181 a 360 dias - 238.477 - - 238.477 -
Acima de 360 dias - 1.263.743 - - 1.263.743 -
Total 38.525 1.841.749 - 37.620 1.841.749 -
14. CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO

Individual Consolidado
2019 2018 2019 2018

Carteira Própria
LFT - Letras financeiras do tesouro 249.017 60.000 249.017 60.000
LTN - Letras do tesouro nacional - 6.200 - 6.200
Carteira de Terceiros
LFT - Letras financeiras do tesouro 5.002 - 5.002 -
Total 254.019 66.200 254.019 66.200
15. OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias

2019
Individual Consolidado

Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total
Impostos e Contribuições Sobre Lucros - - - 4.359 - 4.359
Impostos e Contribuições Sobre Serviços
 de Terceiros 1.026 - 1.026 1.084 - 1.084
Impostos e Contribuições Sobre Salários 2.787 - 2.787 2.950 - 2.950
Outros 4.813 - 4.813 4.815 - 4.815
Impostos e Contribuições Diferidos 23.818 - 23.818 23.818 - 23.818
Total 32.443 - 32.443 37.027 - 37.027

2018
Individual Consolidado

Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total
Impostos e Contribuições Sobre Lucros - - - 4.359 - 4.359
Impostos e Contribuições Sobre Serviços
 de Terceiros 431 - 431 1.556 - 1.556
Impostos e Contribuições Sobre Salários 2.283 - 2.283 2.360 - 2.360
Outros 54 - 54 789 - 789
Impostos e Contribuições Diferidos 29.065 - 29.065 29.905 - 29.905
Total 31.833 - 31.833 38.969 - 38.969

b) Diversas 2019
Individual Consolidado

Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total
Obrigações Venda e Transf. Ativos Financ. 2.508 7.964 10.472 2.508 7.964 10.472
Provisão Despesas de Pessoal 3.941 - 3.941 4.004 - 4.004
Outras Provisões 2.946 - 2.946 2.946 - 2.946
Outros Pagamentos 1.297 - 1.297 1.297 - 1.297
Provisão Passivos Contingentes - 11.945 11.945 - 11.945 11.945
Credores Diversos - País 16.433 - 16.433 16.482 - 16.482
Instrum.dívida eleg._capital c/base res.4192/2013 - 52.975 52.975 - 52.975 52.975
Total 27.126 72.884 100.010 27.238 72.884 100.123

2018
Individual Consolidado

Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total
Obrigações Venda e Transf. Ativos Financ. 3.442 30.711 34.153 3.442 30.711 34.153
Provisão Despesas de Pessoal 2.287 - 2.287 2.297 - 2.297
Outras Provisões 34.056 - 34.056 34.056 - 34.056
Outros Pagamentos 5.247 - 5.247 5.247 - 5.247
Provisão Passivos Contingentes - 7.522 7.522 - 11.121 11.121
Credores Diversos - País 769 - 769 782 - 782
Total 45.801 38.233 84.034 45.825 41.832 87.658
16.  ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS. a) Ativos contin-
gentes. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não existiam ativos contingentes. b) Obrigações legais – fiscais e previdenci-
árias. Em 31 de dezembro 2019 e 2018, não existiam obrigações legais. c) Contingências classificadas como prováveis são 
regularmente provisionadas e para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 totalizam: 

Individual Consolidado
Provisão Depósitos Judiciais Provisão Depósitos Judiciais

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Contingências trabalhistas 2.179 1.147 2.653 1.636 2.179 1.405 4.123 3.127
Contingências fiscais 8.000 4.857 4.669 4.668 8.000 8.198 5.892 7.895
Contingências cíveis 1.766 1.518 1.826 1.826 1.766 1.518 6.045 5.146
Total 11.945 7.522 9.148 8.130 11.945 11.121 16.060 16.168
d) Movimentação das provisões passivas: Consolidado

2019 2018
Trabalhistas Fiscais Cíveis Total Trabalhistas Fiscais Cíveis Total

Saldo inicial 1.405 8.18 1.518 11.121 1.083 9.760 491 11.334
Constituição (reversão) 774 (198) 248 824 322 (1.562) 1.027 (213)
Saldo final 2.179 8.000 1.766 11.945 1.405 8.198 1.518 11.121
e) Seguem as principais ações e processos cujas perdas foram consideradas como possíveis: Individual

2019 2018
Trabalhistas 516 568
Fiscais 45.178 57.882
Civeis 57.286 329.752
Saldo final 102.980 388.202
17. RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS

Individual e Consolidado
2019

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 15 anos Total
Letras de crédito imobiliário 10.366 12.432 303.447 10.119 - 336.364
Letras de crédito agrícola 2.994 25.373 - - - 28.367
Total 13.359 37.805 303.447 10.119 - 364.731

Individual e Consolidado
2018

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 15 anos Total
Letras de crédito imobiliário 106.493 168.091 22.117 - - 296.701
Letras de crédito agrícola 10.081 76.713 - - - 86.794
Total 116.574 244.804 22.117 - - 383.495
18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. a) Capital social. Conforme Estatuto Social, em 31 de dezembro de 2019 o capital social 
subscrito e integralizado é de R$ 180,425 milhões e está dividido no total de 42.054.190 ações nominativas, divididas em 
40.879.190 ações ordinárias e 1.175.000 ações preferenciais todas sem valor nominal. O detalhamento da composição 
do capital da Instituição, homologado pelo Banco Central do Brasil – BACEN, encontra-se descrito na nota explicativa 2 – 
Capitalização, apresentando de forma suscinta todos os eventos e aprovações ocorridas até 31 de dezembro de 2019. b) 
Reserva de lucros. A conta de reserva de lucros do Banco Máxima é composta por reserva legal e reserva estatutária. O saldo 
das reservas de lucros não poderá ultrapassar o capital social do Banco Máxima, e qualquer excedente deve ser capitalizado 
ou distribuído como dividendo. O Banco Máxima não possui outras reservas de lucros. Reserva legal - Nos termos da Lei nº 
11.638/07, o Banco Máxima deve destinar 5% do lucro líquido de cada exercício social para a reserva legal. A reserva legal 
não poderá exceder 20% do capital integralizado do Banco Máxima. Reserva estatutária - Nos termos da Lei nº 11.638/07, 
o Estatuto Social pode criar reservas, desde que determine a sua finalidade, o percentual dos lucros líquidos a ser destinado 
para essas reservas e o valor máximo a ser mantido em cada reserva estatutária. A destinação de recursos para tais reservas 
não pode ser aprovada em prejuízo do dividendo obrigatório. c) Dividendos e juros sobre o capital próprio. Aos acionistas 
é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido anual, ajustado nos termos da legislação societária, sujeito à 
aprovação da Assembleia Geral de Acionistas. 
19. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Individual Consolidado
a) Despesas tributárias 2019 2018 2019 2018
ISS 300 3.173 390 5.277
COFINS 14.119 3.384 14.211 4.706
PIS 2.294 550 2.309 830
Outras 6.728 2.632 7.127 4.015
Total 23.442 9.739 24.037 14.828
b) Resultado não operacional. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o valor de R$  1.993 mil no Individual e no 
Consolidado (R$ 994 milhão no Individual e no Consolidado em 31 de dezembro de 2018) corresponde principalmente ao 
resultado na venda de bens recebidos em dação de pagamento registrados em nosso Bens Não de Uso Próprio.
20. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Reconciliação das despesas de imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro líquido:

Individual Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), da contribuição social (CSLL)
e deduzidos as participações no resultado 43.374 (81.335) 40.557 (79.023)
Juros sobre o capital próprio - - - -
Lucro/Prejuízo antes da tributação 43.374 (81.335) 40.557 (79.023)
Alíquota vigente (Nota 4q) 40% 45% 40% 45%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo com a alíquota vigente (17.350) 36.601 (16.223) 35.560
Diferenças permanentes 44.199 19.076 41.161 22.075
Outros ajustes 44.199 19.076 41.161 22.075
Imposto de renda e contribuição social 26.849 55.677 24.938 57.635
21. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS. Partes Relacionadas. As operações realizadas entre partes rela-
cionadas, basicamente com as empresas discriminadas na nota 3, são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de 
mercado, vigentes nas respectivas datas e condições de mercado e estão representadas por:

Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
Banco Máxima S.A 2019 2018 2019 2018
Máxima S.A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (10.745) (437) - -
Depósitos à vista (239) (437) - -
Depósito interfinanceiro (10.506) - (6) (2)
Máxima Patrimonial Ltda.. (524) (911) - -
Depósitos à vista (524) (911) - -
Máximainvest Cia.Securitizadora de Créditos financeiros S.A (10) (468) - -
Depósitos à vista (10) (468) - -
Invest Capitalização S/A (19) - - -
Depósitos à vista (19) - - -
Investprev Seguradora S/A (18) - - -
Depósitos à vista (18) - - -
Investprev Seguros e Previdência S/A (22) - - -
Depósitos à vista (22) - - -
22. GESTÃO DE RISCOS E DE CAPITAL. a) Introdução e visão geral. O Banco Máxima está exposto aos riscos de crédito, 
mercado, liquidez e operacional, os quais são continuamente monitorados e geridos pela área de riscos e pela Alta Admi-
nistração da Instituição. Estrutura de gerenciamento de risco. A estrutura de gerenciamento de riscos do Banco Máxima 
está de acordo com as regulamentações no Brasil, e em linha com as melhores práticas de mercado. O controle dos riscos 
de crédito, mercado, liquidez, operacional e subscrição é realizado de forma centralizada, visando a assegurar que os riscos 
sejam administrados de acordo com o apetite de risco, as políticas e os procedimentos estabelecidos. O objetivo do controle 
centralizado é prover ao Conselho e aos Executivos uma visão global das exposições do Banco Máxima, de forma a otimizar 
e agilizar as decisões corporativas. b) Risco de crédito. Definição. Risco de crédito é a exposição a perdas no caso de inadim-
plência total ou parcial das contrapartes no cumprimento de suas obrigações financeiras com o Máxima. O gerenciamento de 
risco de crédito busca fornecer subsídios à definição de estratégias, além do estabelecimento de limites, abrangendo análise 
de exposições e tendências, bem como a eficácia da política de crédito. Gerenciamento do risco de crédito. Atribuições: 
• Desenvolver e manter a classificação de risco do Banco Máxima para categorizar as exposições de acordo com o grau de 
risco de perda financeira enfrentada e focar o gerenciamento nos riscos inerentes. O sistema de classificação de risco é usado 
para determinar exposições de crédito. A estrutura de classificação de risco atual inclui graus de risco de crédito e a disponi-
bilidade de garantias ou outra ferramenta para mitigar o risco de crédito. • Oferecer aconselhamento, orientação e técnicas 
especializadas para promover as melhores práticas, por todo o Banco Máxima, no gerenciamento do risco de crédito. Análise 
e concessão de crédito: • Avaliar os riscos envolvidos nas operações e a capacidade dos clientes em liquidar suas obrigações 
nas condições contratadas. • Formular Políticas de Crédito em conjunto com todas as unidades do Banco Máxima, incluin-
do exigências de garantia, avaliação de crédito, classificação de risco e apresentação de relatórios, procedimentos legais e 
documentais, assim como cumprimento com exigências normativas e estatutárias. • Estabelecer a estrutura para aprovação 
e renovação de linhas de Crédito. Os limites são definidos e aprovados pelo Comitê de Crédito. • Revisar e avaliar o risco 
de Crédito. A área de crédito avalia toda a exposição de crédito em excesso aos limites estabelecidos, antes que as linhas de 
crédito sejam liberadas para os clientes pela unidade de negócios em questão. As renovações e revisões das linhas de crédito 
estão sujeitas ao mesmo processo de revisão. • Limitar concentrações de exposição por contrapartes, áreas geográficas e 
setores da economia e por faixas de classificação de crédito, liquidez de mercado e país. Controles e gestão de riscos de cré-
dito: • Atuar de maneira preventiva no monitoramento dos clientes ativos visando antecipar movimentos de inadimplência na 
carteira de operações que envolvam risco de crédito, dar suporte às decisões e estratégias comerciais e fornecer dados que 
permitam aos Comitês de Crédito e Executivo acompanhar o cumprimento do Planejamento Estratégico do Máxima. c) Risco 
de liquidez. Definição. O risco de liquidez está associado às obrigações decorrentes dos seus passivos financeiros. Gestão 
de risco de liquidez. A gestão de liquidez visa precaver o Banco Máxima de possíveis movimentos de mercado que gerem 
problemas de liquidez. Nesse sentido, o Banco Máxima monitora suas carteiras no que tange aos prazos, volumes e liquidez 
de seus ativos. É efetuado um controle diário através de relatórios onde se monitoram os seguintes itens: • O descasamento 
de vencimentos entre os fluxos de pagamentos e recebimentos de todo conglomerado; • Concentração dos depositantes 
e dos depósitos com liquidez diária. d) Risco de mercado. Riscos de Mercado estão ligados a possíveis perdas monetárias 
em função de flutuações de variáveis que tenham impacto em preços e taxas negociadas nos mercados. As oscilações de 
variáveis financeiras, como preços de insumos e produtos finais, índices de inflação, taxas de juros e taxas de câmbio, geram 
potencial de perda para praticamente todas as empresas e, portanto, representam fatores de risco financeiro. Os riscos de 
mercado podem ser classificados em diferentes modalidades, como o risco de taxa de juros, risco cambial, risco de preço de 
commodities e preço de ações. Cada modalidade representa o risco de ocorrerem perdas em função de oscilações na varia-
ção em sua respectiva variável. Gestão de risco de mercado. A gestão do risco de mercado é feita de forma centralizada e tem 
como responsabilidade principal monitorar e analisar o risco de mercado oriundo das posições assumidas pelo Banco Máxima 
vis a vis o apetite ao risco definido pelo ALCO e aprovado pelo Conselho de Administração. A gestão de risco de mercado 
é efetuada diariamente pela área de Risco. e) Índice de Basiléia. O Banco em 31 de dezembro de 2019, atingiu o índice de 
11,76% (5,30% em 31 de dezembro de 2018), calculado a partir do “Consolidado Prudencial”. 

Consolidado Prudencial
dez/19

Patrimônio de Referência 236.515
Rwa (Risk weighted assets) 2.011.093
Índice de Basileia 11,76%
f) Índice de Imobilização. De acordo com a Resolução nº 2.283/96 do BACEN, o limite de imobilização permitido é de 
50,0%. Em 31 de dezembro de 2019, o índice de imobilização foi de 7,52% (9,62% em 31 de dezembro de 2018).
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos acionistas do
Banco Máxima S.A. e suas controladas
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Banco Máxima S.A. (Banco) e suas controladas, iden-
tificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Máxima S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Máxima S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Crédito tributário
Chamamos a atenção para a nota explicativa 10(b), onde estão apresentados créditos tributários oriundos de prejuízos fiscais, 
bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias nos montantes de R$44.124 mil e R$ 51.377 mil corres-
pondentes aos balanços patrimoniais individual e consolidado, respectivamente. Tais créditos foram reconhecidos tendo 
como base projeções financeiras e planos de negócios atuais aprovados pela Administração do Banco, incluindo estudos da 
conjuntura atual e cenários futuros de premissas utilizadas na elaboração das referidas projeções. A realização destes crédi-
tos tributários considera a materialização dessas projeções e planos de negócios aprovados pela Administração do Banco. 
Tais créditos foram reconhecidos tendo como base normativa a Resolução CMN nº 3.059/02, no que tange ao histórico de 
lucros ou receitas tributáveis para fins de imposto de renda e contribuição social, uma vez que o Banco sofreu modificações 
de controle acionário durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Nossa opinião não contém ressalva relacionada 
a esse assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração, 
obtido antes da data deste relatório.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler 
as outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de forma relevante, 
inconsistentes com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nas outras informações obtidas antes da data 
deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de o Banco e suas controladas continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco e suas controladas ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança do Banco e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
empresa.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa 
a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, 
incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2020.
UHY BENDORAYTES & CIA.

Auditores Independentes 
CRC 2RJ 0081/O-8

GEYSA BENDORAYTES E SILVA
Contadora

CRC 1RJ 091330/O-5

ASSINATURAS

A DIRETORIA Angelo Antonio Ribeiro da Silva 
Contador  CRC-RJ-081.990/O-2

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 
(Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 
FINDOS EM 31/12/2019 E 2018

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) 
FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 

(Em milhares de reais - R$)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 

(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto preço unitário da ação)

A DIRETORIA
Angelo Antonio Ribeiro da Silva - Contador CRC-RJ-081.990/O-2

ASSINATURA

ATIVO Notas 2019 2018
Circulante 3.911 5.668
Disponibilidades 10 468
Depósitos bancários 7. 10 468
Banco Máxima S.A 10 468

Outros créditos 1 -
Diversos 1 -

Outros valores e bens 3.900 5.200
Despesas antecipadas 3.900 5.200

Total do ativo 3.911 5.668
PASSIVO 2019 2018
Circulante 134 62
Outras obrigações 134 52
Fiscais e previdenciárias 94 52
Diversas 40 10
Outras 40 10

Patrimônio líquido 6. 3.777 5.606
Capital social 6. a) 19.300 17.950
De domiciliados no país 19.300 17.950

Reservas de lucros 6. b) 51 51
Prejuízos acumulados (15.574) (12.395)
Total do passivo 3.911 5.668

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Atividades operacionais 2019 2018
Lucro/Prejuízo Líquido Ajustado (3.179) (6.425)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (3.179) (6.425)
Variação de ativos e passivos 1.371 (834)
(Aumento) Redução de Outros Créditos (1) -
(Aumento) Redução de Outros Valores e Bens 1.300 (31)
Aumento (Redução) de Outras Obrigações 72 (803)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (1.808) (7.259)
Atividades de financiamento 1.350 5.800
Aumento de capital 1.350 5.800
Caixa líquido proveniente de atividades de financiamento 1.350 5.800
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa (458) (1.459)
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício 468 1.927
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 10 468

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - -
Receitas (despesas) operacionais (3.179) (6.425)
Despesas de pessoal (1.779) (5.119)
Outras despesas administrativas (1.399) (1.225)
Despesas tributárias (1) (81)
Resultado operacional (3.179) (6.425)
Resultado antes da tributação sobre o
 lucro e participações (3.179) (6.425)
Prejuízo do exercício (3.179) (6.425)
Quantidade de ações 16.950.000 16.950.000
Prejuízo/lucro líquido por ação - R$ (0,1875) (0,3791)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

realizado

Reservas  
de lucros

Ajustes de 
avaliação

patrimonial

Prejuízos 
acumu-

ladosLegal Capital Total
Saldos em 31 /12/2017 12.150 51 - - (5.970) 6.231
Aumento de Capital 5.800 - - - - 5.800
Prejuízo do Exercício - - - - (6.425) (6.425)
Saldos em 31 /12/2018 17.950 51 - - (12.395) 5.606
Aumento de Capital 1.350 - - - - 1.350
Prejuízo do Exercício - - - - (3.179) (3.179)
Saldos em 31/12/2019 19.300 51 - - (15.574) 3.777

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.1. Contexto operacional. A Maxinvest Securitizadora de Créditos Financeiros S/A ini-
ciou suas atividades em 12/11/2004 tendo como objeto social a aquisição de créditos
oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos
de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, companhias hipotecárias e associações de poupança e empréstimo
e pela Caixa Econômica Federal nos moldes permitidos pelas leis e normas regulamen-
tares da autoridade pertinente.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. As demons-
trações financeiras são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas com
observância das práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras
foram aprovadas pela Administração em 13/03/2020.
3. Resumo das principais práticas contábeis. a) Apuração do resultado. As receitas e
despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério “pro
rata dia” para as operações de natureza financeira. b) Aplicações financeiras. Os Certi-
ficados de Depósitos Bancários estão registrados ao custo acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, que não excedem ao valor de mercado. c) Passivo
circulante. Registrado pelos valores conhecidos e calculáveis até a data do balanço. d) 
Imposto de renda e contribuição social. A provisão para imposto de renda é constituída
com base no lucro real à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro 
tributável anual excedente a R$ 240. A provisão para contribuição social é constituída
à alíquota de 9%. De acordo com a Lei nº 11.941/09, as modificações no critério de
reconhecimento de receita, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido
do exercício, introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e pela referida Lei, não terão efeitos
para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica optante pelo Regime Tributário
de Transição - RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e cri-
térios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. e) Estimativas contábeis. Na
elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para certos
ativos, passivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos contábeis são
continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, in-
cluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
f) Moeda funcional. As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares

de reais (R$). O real é a moeda funcional e a principal moeda do ambiente econômico 
em que a Companhia opera. g) Segmentos operacionais. Um segmento operacional é 
um componente da Companhia que desenvolve atividades de negócio das quais pode 
obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com 
transações com outros componentes da Companhia. A Companhia possui um único 
segmento de negócio. h) Caixa e equivalentes de caixa. Foram considerados como cai-
xa ou equivalente de caixa as disponibilidades e os instrumentos financeiros altamente 
líquidos, sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. i) Receitas financeiras 
e despesas financeiras. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário 
utilizar estimativas para certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e 
os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas 
razoáveis para as circunstâncias. As despesas financeiras abrangem despesas bancárias, 
despesas com juros sobre empréstimos e encargos financeiros sobre tributos. Essas 
despesas de juros são reconhecidas no resultado. Custos de empréstimo que não são 
diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável 
são mensurados no resultado através dos juros efetivos.
4. Créditos a recuperar. Referem-se às cessões de créditos adquiridos ao longo do
exercício, considerados na empresa cedente como de difícil recuperação.
5. Imposto de renda e contribuição social. Reconciliação das despesas de imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido:
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), da contribuição 2019 2018
 social (CSLL) e deduzidos as participações no resultado (1.577) (1.488)
Lucro/Prejuízo antes da tributação (1.577) (1.488)
Alíquota vigente 34% 34%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, 
 de acordo com a alíquota vigente - -
Diferenças permanentes - -
Outros ajustes - -
Imposto de renda e contribuição social - -
6. Patrimônio líquido. a) Capital social. O capital social em 31 de dezembro de 2019 
é de R$ 19.300 (2018: R$ 17.950) e está representado por 19.300.000 (2018:
17.950.000) ações ordinárias sem valor nominal.  - Em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 18 de Abril de 2019, foi deliberado o aumento de capital da Companhia
em R$ 500 com emissão de 500.000 ações. Em consequência o capital passou de
R$ 17.950 para R$ 18.450 representado por 18.450.000 ações ordinárias. - Em Assem-
bleia Geral Extraordinária realizada em 19 de julho de 2019, foi deliberado o aumento
de capital da Companhia em R$ 200 com emissão de 200.000 ações. Em consequência
o capital passou de R$ 18.450 para R$ 18.650 representado por 18.650.000 ações
ordinárias.  - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de agosto de 2019, foi
deliberado o aumento de capital da Companhia em R$ 450 com emissão de 450.000

ações.  Em consequência o capital passou de R$ 18.650 para R$ 19.100 representado 
por 19.100.000 ações ordinárias.  - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
25 de novembro de 2019, foi deliberado o aumento de capital da Companhia em R$ 
200 com emissão de 200.000 ações. Em consequência o capital passou de R$ 19.100 
para R$ 19.300 representado por 19.300.000 ações ordinárias. b) Reserva de lucros. A 
Reserva legal é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado em cada balanço, 
até atingir 20% do Capital Social conforme previsto na legislação societária. c) Dividen-
dos. Ao acionista é assegurado dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício 
ajustado, de acordo com a legislação em vigor.
7. Transações com partes relacionadas. Os saldos referentes a transações com partes
relacionadas, pactuadas em condições usuais de mercado, são os seguintes:

2019 2018
Ativo Receitas Ativo Receitas

(passivo) (despesas) (passivo) (despesas)
Banco Máxima S.A
Depositos bancários 10 - 468 -
8. Outras informações. Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao
exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis,
consoante legislação específica aplicável.
9. Novos Pronunciamentos Contábeis. §  IRFS 16 - Arrendamento Mercantil - A IFRS
16 requer que as Companhias tragam a maioria dos seus arrendamentos para o balanço
patrimonial, reconhecendo novos ativos e passivos. A Companhia não possui contratos
de arredamento mercantil. Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda
não adotadas que possam, na opinião da Administração, ter impacto no resultado ou no
patrimônio líquido divulgado pela Companhia.

Aos Diretores e Administradores da Máximainvest Securitizadora de Creditos
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da MÁXIMAINVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MÁXIMAINVEST SECURITIZADORA DE 
CREDITOS em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 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 auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários

tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria afim 
de planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da securitizadora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da securitizadora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Securitizadora a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, 
incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 
afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2020.
UHY BENDORAYTES & CIA.

Auditores Independentes
CRC 2RJ 0081/O-8

GEYSA BENDORAYTES E SILVA
Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5
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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDOS EM 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto preço unitário da ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 31/12/2019 e 2018 
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
FINDOS EM 31/12/2019 e 2018 PARA O SEGUNDO
SEMESTRE FINDO 2019 (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 FINDOS EM 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)

ASSINATURAS
A DIRETORIA

Angelo Antonio Ribeiro da Silva
- Contador CRC-RJ-081.990/O-2

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Senhores acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. os Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 e as cor-
respondentes Demonstrações de Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa. Rio de Janeiro, 17/03/2020. A Administração.

Ativo Nota 2019 2018
Circulante 11.903 20.512
Disponibilidades 4. 986 1.147
Aplicações interfinanceiras de liquidez 10.506 -
Aplicações em depósitos interfinanceiros 5. 10.506 -

Títulos e valores mobiliários e
 instrumentos financeiros derivativos 6. - 19.028
Carteira própria - 19.028

Outros créditos 411 337
Adiantamentos e antecipações salariais 7.a. 22 -
Adiantamentos para pagamento n/conta 7.a. 10 -
Impostos e contribuições a compensar 350 337
Diversos 7.a. 29 -

Realizável a longo prazo 14.016 14.070
Outros créditos 14.016 14.070
Créditos tributários 7.b. 7.253 6.182
Devedores por depósito em garantia 6.763 7.888

Total do ativo 25.919 34.582

Passivo Nota 2019 2018
Circulante 735 1.449
Outras obrigações 735 1.435
Fiscais e previdenciárias 08. a) 144 926
Negociação e intermediação de valores 10. 520 509

Diversas 71 14
Outras 08. b) 71 14

Exigível a longo prazo - 3.599
Outras obrigações - 3.599
Diversas - 3.599
Outras 09. c) - 3.599

Patrimônio líquido 11. 25.184 29.534
Capital social 33.588 33.588
De domiciliados no país 33.588 33.588

Reservas de capital 66 66
Lucros ou prejuízos acumulados (8.470) (4.120)
Total do passivo e patrimônio líquido 25.919 34.582

Nota
2ºSem/ 

2019 2019 2018
Receitas da intermediação financeira (5.010) (5.678) (3.636)
Resultado de operações com títulos e
 valores mobiliários (5.043) (5.702) (3.730)
Resultado de operações de câmbio 33 24 94

Despesas da intermediação financeira - - -
Resultado bruto da intermediação financeira (5.010) (5.678) (3.636)
Receitas (despesas) operacionais (2.033) (582) (1.497)
Receitas de prestação de serviços 1.512 2.553 2.324
Despesas de pessoal (778) (1.210) (261)
Outras despesas administrativas 12.a) (1.926) (788) (2.104)
Despesas tributárias 12.b) (309) (592) (1.425)
Outras receitas operacionais 52 52 6
Outras despesas operacionais (584) (597) (37)

Resultado operacional (7.043) (6.260) (5.133)
Resultado antes da tributação sobre o
 Lucro e participações (7.043) (6.260) (5.133)
Imposto de renda e contribuição social 2.817 1.910 1.957
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos 13. 2.817 1.910 1.957

Participações no resultado - -
Prejuízo/lucro líquido do semestre/exercício (4.226) (4.350) (3.175)
Quantidade de ações 1.070.585 1.070.585 1.070.585
Prejuízo/lucro líquido por ação - R$ (3,9474) (4,0632) 0,0869

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

realizado

Reservas  
de lucros

Ajustes de 
avaliação

patrimonial

Prejuízos 
acumu-

lados TotalLegal Capital
Saldos em 31/12/2018 33.588 - 66 - (4.120) 29.534
Lucro Líquido do Semestre - - - - (124) (124)
Saldos em 30/06/2019 33.588 - 66 - (4.244) 29.410
Prejuízo do Semestre - - - - (4.226) (4.226)
Saldos em 31/12/2019 33.588 - 66 - (8.470) 25.184

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Atividades operacionais Nota 2019 2018
Lucro/prejuízo líquido ajustado (4.350) (3.175)
Lucro/prejuízo líquido do semestre/exercício (4.350) (3.175)

Variação de ativos e passivos 4.189 3.655
(Aumento) redução de aplicações interfinanceiras
 de liquidez (10.506) -
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários 19.028 5.481
(Aumento) redução de outros créditos (19) 79
Aumento (redução) de outras obrigações (4.314) (1.905)

Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 das atividades operacionais (161) 480
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa (161) 480
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do semestre 4. 1.147 667
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre 4. 986 1.147

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

• 1. Contexto Operacional. A Máxima S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários (“Máxima Corretora”) é uma empresa de capital fechado que desenvolve a 
atividade de corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários. As atividades são condu-
zidas no contexto das empresas integrantes do Grupo Máxima, atuando no mercado de 
forma integrada. 
• 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras. As demonstrações financeiras 
da Máxima Corretora S.A. são de responsabilidade da Administração. Foram elabora-
das com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, normas do Conselho 
Monetário Nacional - CMN e demais normas do Banco Central do Brasil - BACEN, 
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro - COSIF, 
com as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e as alterações promovidas 
pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, quando aplicável, e evidenciam todas as in-
formações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A autorização 
para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria da Máxima 
Corretora em 13/03/2020. 
• 3. Principais Práticas Contábeis. As Demonstrações Financeiras da Máxima Correto-
ra são elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - 
BACEN e das sociedades por ações e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, quan-
do aplicável, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das Demonstrações 
Financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Adminis-
tração na sua gestão. Não foram adotadas as normas emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis - CPC, relacionadas ao processo de convergência contábil interna-
cional, aprovadas pela CVM, mas não homologadas pelo BACEN. Foram adotados para 
fins de divulgação das Demonstrações Financeiras os normativos aprovados pela CVM 
que não conflitaram com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional - CMN e 
BACEN, e as que foram referendadas pelo BACEN. As principais práticas contábeis uti-
lizadas são as seguintes: a) Apuração do resultado. As receitas e despesas são apropria-
das pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser 
incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultane-
amente quando se correlacionam, independentemente de seu recebimento ou paga-
mento. As receitas e despesas de natureza financeira são apropriadas observando-se o 
critério pro rata temporis, substancialmente com base no método exponencial. As ope-
rações com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até as 
datas dos balanços. b) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são 
representados por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira, aplicações 
interfinanceiras de liquidez e depósitos a prazo, cujo vencimento das operações na data 
da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de 
mudança de valor justo, que são utilizados pela Máxima Corretora gerenciamento de 
seus compromissos de curto prazo. c) Aplicações interfinanceiras de liquidez. As apli-
cações interfinanceiras de liquidez são apresentadas pelo valor de aplicação, acrescidas 
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. d) Títulos e valores mobiliários. De 
acordo com a Circular nº 3.068/01, do BACEN, os títulos e valores mobiliários da Máxima 
Corretora são classificados nas categorias “títulos para negociação”, “títulos disponíveis 
para venda” e “títulos mantidos até o vencimento”. Os títulos classificados na categoria 
“títulos para negociação” são os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito 
de serem ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de 
custo atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e ajustado pelo 
valor de mercado, sendo esses ajustes registrados à adequada conta de receita ou des-
pesa no resultado do período. Os títulos classificados na categoria “títulos disponíveis 
para venda” são aqueles para os quais a Administração não tem intenção de mantê-los 
até o vencimento, nem foram adquiridos com o objetivo de serem ativa e frequentemen-
te negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo atualizado pelos rendimentos 
incorridos até as datas dos balanços e são ajustados pelo valor de mercado, sendo esses 
ajustes lançados no patrimônio líquido na rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”, de-
duzidos dos efeitos tributários. Os títulos classificados na categoria “títulos mantidos até 
o vencimento” são aqueles para os quais a Administração tem intenção e capacidade fi-
nanceira de mantê-los até o vencimento. Esses títulos são registrados pelo seu valor de 
custo, acrescido dos rendimentos auferidos. O ágio e deságio, quando aplicável, são 
apropriados ao resultado em função dos prazos de vigência dos títulos. Os títulos classi-
ficados na categoria “para negociação” estão apresentados no ativo circulante, indepen-
dente do seu vencimento. e) Despesas antecipadas. São controladas por contrato e 
contabilizadas na rubrica de “Despesas antecipadas”. A apropriação dessa despesa ao 
resultado do período é efetuada de acordo com o prazo de vigência dos contratos e re-
gistrada na rubrica “Outras despesas administrativas”. f) Outros ativos circulante e rea-
lizável a longo prazo. São demonstrados pelos valores de custo, incluindo, quando apli-
cável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos, deduzidos das 
correspondentes provisões para perdas ou ajustes ao valor de realização. g) Permanente. 
É demonstrado ao custo, combinado com os seguintes aspectos: • A participação em 
controladas é avaliada pelo método da equivalência patrimonial; • A participação em não 
controladas é avaliada pelo método de custo; • Os bens do Ativo Imobilizado correspon-
dem aos bens e direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manuten-
ção das atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de opera-
ções que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens para a entidade; • A de- 
preciação do imobilizado é calculada e registrada com base no método linear, conside-
rando taxas que contemplam a vida útil e econômica dos bens; • O Ativo Intangível 
corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados 
à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com 
vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período 
estimado de benefício econômico. h) Passivos circulante e exigível a longo prazo. São 
demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os 
encargos e as variações monetárias ou cambiais incorridos até as datas dos balanços.  
i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais. O reconhecimento, a mensuração 
e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais (fiscais e previden-
ciárias) são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09, e 
Carta-Circular nº 3.429/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC nº 25, da se-
guinte forma: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações financei-
ras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realiza-
ção, sobre as quais não cabem mais recursos; • Contingências passivas: É determinada a 
probabilidade de quaisquer julgamentos ou resultados desfavoráveis destas ações, assim 
como do intervalo provável de perdas. A determinação da provisão necessária para essas 
contingências é feita após análise de cada ação e com base na opinião dos seus assesso-
res legais. Estão provisionadas as contingências para aquelas ações que julgamos como 
provável a probabilidade de perda. As provisões requeridas para essas ações podem so-
frer alterações no futuro devido às mudanças relacionadas ao andamento de cada ação. 
As ações que julgamos como possíveis a probabilidade de perda não são provisionadas, 
havendo apenas a divulgação das ações relevantes; • Obrigações legais (fiscais e previ-
denciárias): referem-se a processos administrativos ou judiciais relacionados a obrigações 
tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou a constitu-
cionalidade que, independente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, os 
montantes discutidos são integralmente provisionados e atualizados de acordo com a 
legislação vigente. j) Provisão para imposto de renda e contribuição social. As provisões 
para imposto de renda e contribuição social são constituídas às alíquotas vigentes, sendo: 
imposto de renda - 15%, acrescidos de adicional de 10% para o lucro tributável exceden-
te a R$120 (no período), e contribuição social - 20%. Em 06 de outubro de 2015 foi pu-
blicada a Lei nº 13.169, conversão da Medida Provisória nº 675, que elevou a alíquota da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, de 15% para 20% sobre os lucros tri-
butáveis gerados no período compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 de de-
zembro de 2018 e 15% a partir de 01 de janeiro de 2019, em relação às instituições fi-
nanceiras, pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos 
incisos I ao VII, IX e X do §1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 
2001. Adicionalmente, são constituídos créditos tributários sobre as diferenças tempo-
rárias, no pressuposto de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para a com-
pensação desses créditos. k) Uso de estimativas. A preparação das Demonstrações Fi-
nanceiras requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas, no seu 
melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de certos ativos, passivos, 
receitas e despesas e outras transações, tais como valor de mercado de ativos e deriva-
tivos e provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa; determinação de 
prazo para realização dos créditos tributários; constituição e reversão de provisões para 
passivos contingentes, entre outras. Os valores reais podem diferir dessas estimativas.  

l) Lucro por ação. É calculado com base na quantidade de ações do capital social integra-
lizado na data das Demonstrações Financeiras.
• 4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2019 2018
Disponibilidades (Caixa)
Depósitos bancários 270 455
Moeda estrangeira 716 692
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 986 1.147
• 5. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez. As aplicações interfinanceiras de 
liquidez,em 31 de dezembro de 2019 e 2018, estão compostas como segue:

2019 2018

Papel/Vencimento
Até 3 

meses Total
Até 3 

meses Total
Aplicações em depósitos interfinanceiros
CDI Pré 10.506 10.506 - -
Total de aplicações interfinanceiras de liquidez 10.506 10.506 - -
• 6. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. a) Títulos 
e valores mobiliários. A carteira de títulos e valores mobiliários, em 31 de dezembro de 
2019 e 2018, estava apresentada como segue:

2019
Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Títulos para negociação (1):

Até 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 
3 anos

De 3 a 
5 anos

De 5 a 
15 anos Total

Valor de 
curva

Carteira própria:
Cotas de fundos de
 investimento - - - - - - -
Total de Títulos - - - - - - -

2018
Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Títulos para negociação (1):

Até 3 
meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 
3 anos

De 3 a 
5 anos

De 5 a 
15 anos Total

Valor de 
curva

Carteira própria:
Cotas de fundos de
 investimento 19.028 - - - - 19.028 19.028
Total de Títulos 19.028 - - - - 19.028 19.028
(1) Os títulos classificados na categoria “para negociação” estão demostrados pelo prazo 
do papel. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não havia títulos na categoria “mantidos 
até o vencimento”. b) Instrumentos financeiros derivativos. i) Gerenciamento. O con-
trole de gerenciamento de risco das carteiras é efetuado utilizando-se de metodologias, 
tais como: VaR, Sensibilidade, Risco de Liquidez e Cenários de stress. Com base nessas 
informações, a tesouraria providencia os instrumentos financeiros derivativos neces-
sários, de acordo com a política de riscos de mercado e liquidez previamente definidas 
pela Administração. ii) Critérios de avaliação e mensuração, métodos e premissas 
utilizados na apuração do valor de mercado. Para a apuração do valor de mercado dos 
instrumentos financeiros derivativos, a Máxima Corretora utiliza as taxas referenciais de 
mercado divulgadas principalmente pela BM&FBovespa e Bloomberg. Para derivativos 
que não têm preços diretamente divulgados por bolsas, os preços justos são obtidos 
por meio de modelos de apreçamento que utilizam informações de mercado, inferidas 
a partir de preços divulgados de ativos de maior liquidez. Destes preços são extraídas as 
curvas de juros e as volatilidades de mercado que servem de dados de entrada para os 
modelos. Nesta situação, encontram-se os derivativos de balcão e títulos pouco líquidos. 
• 7. Outros Créditos - Diversos. a) Outros créditos - diversos. Estão representados 
pelos valores que seguem:

2019 2018
Curto Longo Curto Longo
prazo prazo Total prazo prazo Total

Adiantamentos e antecipações salariais 22 - 22 - - -
Adiantamentos para pagamento
 por nossa conta 10 - 10 - - -
Devedores diversos - País e exterior 29 - 29 - - -
Total 61 - 61 - - -
b) Créditos tributários e obrigações fiscais diferidas. Em 31 de dezembro de 2019 
e 2018, os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas de imposto de renda e 
contribuição social, estavam compostos como seguem:

2019 2018
Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisões passivas - - - 900 720 1.620
Prejuízo fiscal / Base negativa 4.533 2.720 7.253 2.535 2.027 4.562
Total 4.533 2.720 7.253 3.435 2.747 6.182

2019 2018
Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado - - - (466) (373) (839)
Total - - - (466) (373) (839)
Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas.
Créditos tributários 2019 2018
Saldo inicial 4.976 5.866
Constituição 2.277 514
Reversão - (198)
Saldo final 7.253 6.182
Obrigações fiscais diferidas 2019 2018
Saldo inicial (540) (2.909)
Constituição 2.612 2.446
Reversão (2.072) (376)
Saldo final - (839)
Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas

2019
Créditos tributários IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 173 138 311
De 1 a 2 anos 54 43 97
De 2 a 3 anos 106 85 191
De 3 a 4 anos 216 173 389
De 4 a 5 anos 347 277 624
De 5 a 10 anos 2.214 1.150 3.364
Total 3.110 1.866 4.976

2019
Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 5 3 8
De 1 a 2 anos 65 39 104
De 2 a 3 anos 61 37 98
De 3 a 4 anos 8 5 13
De 4 a 5 anos 26 15 41
De 5 a 10 anos 172 104 276
Total 337 203 540
• 8. Outras Obrigações 2019 2018
a) Fiscais e previdenciárias Curto Longo Curto Longo

Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total
Impostos e Contribuições sobre Lucros 13 - 13 13 - 13
Impostos e Contribuições sobre 
 Serviços de Terceiros 58 - 58 44 - 44
Impostos e Contribuições sobre Salários 70 - 70 25 - 25
Outros 3 - 3 5 - 5
Impostos e Contribuições Diferidos - - - 839 - 839
Total 144 - 144 926 - 926
b) Diversas 2019 2018

Curto Longo Curto Longo
Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total

Provisão Passivos Contingentes - - - 3.599 - 3.599
Credores Diversos - País 71 - 71 14 - 14
Total 71 - 71 3.613 - 3.613

• 9. Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias. a) 
Ativos contingentes. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não existiam ativos contin-
gentes. b) Obrigações legais – fiscais e previdenciárias. Em 31 de dezembro de 2019 e 
2018, não existiam Obrigações Legais. c) Contingências classificadas como prováveis 
são regularmente provisionadas e para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019 e 2018 totalizam:

Provisão Depósitos Judiciais
2019 2018 2019 2018

Contingências Trabalhistas - 258 1.470 1.491
Contingências Fiscais - 3.341 1.223 3.227
Contingências Cíveis - - 4.070 3.170
Total - 3.599 6.763 7.888
d) Movimentação das provisões passivas:

2019 2018

Fiscais
Traba-
lhistas Cíveis Total

Fis-
cais

Traba-
lhistas

Cí-
veis Total

Saldo inicial 3.341 258 - 3.599 3.341 258 - 3.599
Constituição (reversão) (3.341) (258) - (3.599) - - - -
Saldo final - - - - 3.341 258 - 3.599
e) Seguem as principais ações e processos cujas perdas foram consideradas como 
possíveis: 2019 2018
Trabalhistas - 223
Fiscais - 7.286
Civeis - 4.918
Saldo final - 12.427
• 10. Negociação e intermediação de valores 2019 2018
Fundos mútuos de investimentos 9 9
Instituições de mercado 7 7
Pessoas físicas e jurídicas 496 492
Clubes de investimento 8 1
Total 520 509
• 11. Patrimônio Líquido. a) Capital social. Conforme Estatuto Social, em 31 de de-
zembro de 2019 o capital social subscrito e integralizado é de R$33.588 e está dividido 
em 1.070.585 ações nominativas. b) Reserva de lucros. A conta de reserva de lucros da 
Máxima Corretora é composta por reserva legal e reserva estatutária. O saldo das reser-
vas de lucros não poderá ultrapassar o capital social da Máxima Corretora, e qualquer 
excedente deve ser capitalizado ou distribuído como dividendo. A Máxima Corretora 
não possui outras reservas de lucros. Reserva legal - Nos termos da Lei nº 11.638/07, 
a Máxima Corretora deve destinar 5% do lucro líquido de cada exercício social para a 
reserva legal. A reserva legal não poderá exceder 20% do capital integralizado do Máxima 
Corretora. Reserva estatutária - Nos termos da Lei nº 11.638/07, o Estatuto Social pode 
criar reservas, desde que determine a sua finalidade, o percentual dos lucros líquidos a 
ser destinado para essas reservas e o valor máximo a ser mantido em cada reserva esta-
tutária. A destinação de recursos para tais reservas não pode ser aprovada em prejuízo 
do dividendo obrigatório. 
• 12. Demonstração de resultado. a) Outras despesas administrativas

2019 2018
Comunicações 197 408
Processamento de dados 752 423
Serviço do sistema financeiro 623 143
Serviço de terceiros 1.321 110
Serviço técnico especializados 1.351 932
Reversão de provisão de contigências (3.599) -
Outras 143 88
Total 788 2.104
b) Despesas tributárias 2019 2018
Tributos federais 395 1.014
ISS 91 104
COFINS 91 122
PIS 15 20
Outras - 165
Total 592 1.425
• 13. Imposto de Renda e Contribuição Social 2019 2018
Reconciliação das despesas de imposto de renda e da
 contribuição social sobre o lucro líquido:
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), da contribuição
 social (CSLL) e deduzidos as participações no resultado (6.260) (5.133)
Juros sobre o capital próprio - -
Lucro/Prejuízo antes da tributação (6.260) (5.133)
Alíquota vigente 40% 45%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL,
 de acordo com a alíquota vigente 2.504 2.310
Diferenças permanentes (594) (353)
Outros ajustes (594) -
Imposto de renda e contribuição social 1.910 1.957
• 14. Gestão de Riscos e de Capital. a) Introdução e visão geral. A Máxima Corretora 
está exposta aos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional, os quais são conti-
nuamente monitorados e geridos pela área de Riscos, Compliance e pela Alta Adminis-
tração da Instituição.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Diretores e Administradores da MÁXIMA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da MÁXIMA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ-
RIOS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MÁXIMA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS em 31 dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições supervisionadas pelo 
Banco Central do Brasil (BACEN).
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições super-
visionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma ga-
rantia 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, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 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 auditoria, exercemos julgamento profissio-
nal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos que iden-
tificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos 
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2020.
UHY BENDORAYTES & CIA. 

Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA 

Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5
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BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 31/12/2019 e 2018 
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
FINDOS EM 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDOS EM 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto preço unitário da ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
 FINDOS EM 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ASSINATURAS

Ativo Notas 2019 2018
Ativo Circulante 4.759 25.217
Disponibilidades 524 911
Depósitos bancários 524 911
Banco Máxima S/A 524 911
Instrumentos financeiros 4.039 4.109
Ao valor justo por meio do resultado 4. 4.039 4.109

Outros créditos 196 20.197
Rendas a receber 5. - 20.000
Diversos 196 197

Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 20.040 -
Outros créditos 20.040 -
Rendas a receber 5. 20.040 -

Total do ativo 24.799 25.217

Passivo Notas 2019 2018
Passivo Circulante 19.346 21.156
Outras obrigações 4.346 6.156
Fiscais e previdenciárias 7. 4.346 6.156

Partes relacionadas 15.000 15.000
Dividendos a pagar 6. 15.000 15.000

Patrimônio líquido 10. 5.453 4.061
Capital social 1.950 1.950
De domiciliados no país 1.950 1.950

Reservas de lucros 3.503 2.111
Total do passivo e patrimônio líquido 24.799 25.217

Capital 
social  

realizado

Reservas de 
lucros

Ajustes de 
avaliação

patri-
monial

Pre-
juízos

acumu-
ladosLegal

Estatu-
tária Total

Saldos em 31/12/2018 1.850 100 - - (1.730) 219
Aumento de capital 100 - - - - 100
Lucro líquido do exercício - - - - 32.141 32.141
Destinação do lucro:
. Distribuição de
 dividendos - - - - (28.400) (28.400)
. Reserva legal - 187 - - (187) -
. Reserva estatutária - - 1.824 - (1.824) -
Saldos em 31/12/2019 1.950 287 1.824 - - 4.061
Aumento de capital - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - 1.393 1.393
Destinação do lucro:
. Distribuição de 
 dividendos - - - - - -
. Reserva legal - 70 - - (70) -
. Reserva estatutária - - 1.323 - (1.323) -
Saldos em 31/12/2019 1.950 357 3.147 - - 5.453

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Atividades operacionais 2019 2018
Lucro/prejuízo líquido ajustado 1.393 36.487
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 1.393 36.487
Depreciação e amortização c- -
Variação de ativos e passivos (1.780) (22.295)
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários 70 (4.109)
(Aumento) redução de outros créditos (40) (19.995)
Aumento (redução) de outras obrigações (1.810) 1.809
Caixa líquido (aplicado em) proveniente das atividades
 Operacionais (387) 14.192
Atividades de financiamento
Aumento de capital - 100
Dividendos a pagar - (13.400)
Caixa líquido (aplicado em) proveniente de atividades
 De financiamento - (13.300)
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa (387) 892
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício 911 19
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 524 911

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional. A Máxima Patrimonial (ex-Máxima Asset), iniciou suas ati-
vidades em 27/11/2018 tendo como objeto social de atividades de consultoria em 
gestão empresarial. 
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. As demons-
trações financeiras são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas com 
observância das práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras 
foram aprovadas pela Administração em 13/03/2020.
3. Resumo das principais práticas contábeis. a) Apuração do resultado. As receitas 
e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério 
“pro rata dia” para as operações de natureza financeira. b) Aplicações financeiras. 
Os Certificados de Depósitos Bancários estão registrados ao custo acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem ao valor de mercado. 
Os Instrumentos Financeiros estão registrados ao custo acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço. c) Passivo circulante. Registrado pelos valores conhe-
cidos e calculáveis até a data do balanço. d) Imposto de renda e contribuição social. 
A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro real à alíquota de 
15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240. 
A provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 9%. De acordo com a 
Lei nº 11.941/09, as modificações no critério de reconhecimento de receita, custos 
e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício, introduzidas pela 
Lei nº 11.638/07 e pela referida Lei, não terão efeitos para fins de apuração do lucro 
real da pessoa jurídica optante pelo Regime Tributário de Transição - RTT, devendo 
ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 
31/12/2007. e) Instrumento financeiro. A companhia classifica seus ativos financei-
ros sob a seguinte categoria mensurados ao valor justo através do resultado. A clas-
sificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A 
administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento 
inicial. A companhia não possui ativos financeiros classificados como mensurados ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A Companhia avalia na data 
das demonstrações financeiras a existência de evidência objetiva que determine se 
o ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, não seja recuperável. Um ativo 
financeiro, ou grupo de ativos financeiros, é considerado como não recuperável se, e 
somente se, houver evidência objetiva de ausência de recuperabilidade como resulta-
do de um ou mais eventos que tenham acontecido depois do reconhecimento inicial 
do ativo ("um evento de perda" incorrido) e este evento de perda tenha impacto no 
fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou do grupo de ativos financeiros, 
que possa ser razoavelmente estimado. Passivos financeiros são classificados como 
passivos financeiros a valor justo por meio do resultado ou como empréstimos e 
financiamentos, conforme o caso. A Companhia determina a classificação dos seus 

passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos financeiros 
são inicialmente reconhecidos a valor justo. Os passivos financeiros da Companhia 
incluem contas a pagar a fornecedores. f) Estimativas contábeis. Na elaboração 
das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para certos ativos, 
passivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos contábeis são continu-
amente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluin-
do expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.  
g) Moeda funcional. As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares 
de reais (R$). O real é a moeda funcional e a principal moeda do ambiente econômico 
em que a Companhia opera. h) Segmentos operacionais. Um segmento operacional 
é um componente da Companhia que desenvolve atividades de negócio das quais 
pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas 
com transações com outros componentes da Companhia. A Companhia possui um 
único segmento de negócio. i) Caixa e equivalentes de caixa. Foram considerados 
como caixa ou equivalente de caixa as disponibilidades e os instrumentos financeiros 
altamente líquidos, sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. j) Receitas 
financeiras e despesas financeiras. Na elaboração das demonstrações financeiras 
é necessário utilizar estimativas para certos ativos, passivos e outras transações. As 
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. As despesas financeiras abrangem 
despesas bancárias, despesas com juros sobre empréstimos e encargos financeiros 
sobre tributos. Essas despesas de juros são reconhecidas no resultado. Custos de 
empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produ-
ção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através dos juros efetivos.  
4. Instrumentos financeiros. Os ativos financeiros , em 31/12/2019 e 2018, apre-
sentavam os saldos como segue:

2019

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 
a 12 

meses
De 

1 a 3 
anos

De 
3 a 5 
anos

De 5 
a 15 

anos Total
Valor 
justo

Valor justo por meio do resultado:
Cotas de fundos de investimento 4.039 - - - - 4.039 4.039
Total de Títulos 4.039 - - - - 4.039 4.039

2018

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 
a 12 

meses
De 

1 a 3 
anos

De 
3 a 5 
anos

De 5 
a 15 

anos Total
Valor 
justo

Valor justo por meio do resultado:
Cotas de fundos de investimento 4.109 - - - - 4.109 4.109
Total de Títulos 4.109 - - - - 4.109 4.109

5. Outros créditos – diversos. Receitas a receber. Estão representados pelos valores 
que seguem:

2019 2018
Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Curto 
prazo

Longo 
prazo Total

Fee de estruturação a receber (1) - 20.040 20.040 20.000 - 20.000
Total - 20.040 20.040 20.000 - 20.000
(1) Contrato de cessão de opção de compra. 
6. Partes relacionadas. Estão representados pelos valores que seguem:
a) Banco Máxima 2019 2018
Dividendos a pagar 15.000 15.000
Total 15.000 15.000
7. Outras obrigações. 2019 2018
Fiscais e previdenciárias Curto 

Prazo
Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Impostos e Contribuições  
Sobre Lucros - - - 4.346 - 4.346
Impostos e Contribuições  
Sobre Serviços de Terceiros - - - 1.080 - 1.080
Outros - - - 730 - 730
Total - - - 6.156 - 6.156
8. Resultado operacional líquido 2019 2018
Receita bruta de serviços (1) (2) - 40.000
Deduções da receita
( - ) Impostos sobre serviços - (2.000)
( - ) COFINS - (1.200)
( - ) Pis - (260)
( - ) Outros - (1)
Total - 36.539
(1) Contratos de assessoria e estruturação. 
(2) Contrato de venda de opção de compra.
9. Imposto de Renda e Contribuição Social. Reconciliação das despesas de imposto 
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido:
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), 2019 2018
 da contribuição social (CSLL)
e deduzidos as participações no resultado - 36.539
Lucro/Prejuízo antes da tributação - 36.539
Presunção da Base de Cálculo - 32% - 11.693
Alíquota vigente 34% 34%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo
 com a alíquota vigente - 3.975
Diferenças permanentes - (6)
Outros ajustes - (6)
Imposto de renda e contribuição social - 3.969
10. Patrimônio Líquido. a) Capital social. O capital social em 31/12/2019 é de R$ 
1.950 e em 31/12/2018 é de R$ 1.950. - Não houve aumento de capital no exercício. 
b) Reserva de lucros. A Reserva legal é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido 
apurado em cada balanço, até atingir 20% do Capital Social conforme previsto na 
legislação societária. c) Dividendos. Ao acionista é assegurado dividendo mínimo 
de 25% do lucro líquido do exercício ajustado, de acordo com a legislação em vigor.  
11. Outras Informações. Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos 
ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis, 
consoante legislação específica aplicável.
12. Pronunciamentos novo ou revisado, mas que não estava em vigor em 31/12/2018.  
§ IRFS 16 - Arrendamento Mercantil - A IFRS 16 requer que as Companhias tragam 
a maioria dos seus arrendamentos para o balanço patrimonial, reconhecendo novos 
ativos e passivos. A Companhia não possui contratos de arredamento mercantil. Não 
existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na 
opinião da Administração, ter impacto no resultado ou no patrimônio líquido divulgado 
pela Companhia.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas 2019 2018
Receita operacional líquida 8. - 36.539
Receitas (despesas) operacionais (35) (30)
Despesas de pessoal (2) -
Outras despesas administrativas (33) (25)
Outras despesas operacionais - (5)
Resultado operacional (35) 36.509
Resultado financeiro 1.428 (22)
Receitas financeiras 1.430 100
Despesas financeiras (2) (122)
Resultado antes da tributação sobre
 o lucro e participações 1.393 36.487
Imposto de renda e contribuição social 9. - (4.346)
Provisão para imposto de renda corrente - (3.194)
Provisão para contribuição social corrente - (1.152)
Participações no Resultado
Prejuízo/lucro líquido do exercício 1.393 32.141
Quantidade de ações 1.950.000 1.950.000
Prejuízo/lucro líquido por ação - R$ 0,7142 16,4828

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Aos Diretores e Administradores da Máxima Patrimonial Ltda.
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da MÁXIMA PATRIMONIAL LTDA., que compreendem o balanço patri-
monial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MÁXIMA PATRIMONIAL LTDA. em 
31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 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 auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a empresa continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 

erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da empresa. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso rela-
tório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a empresa a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis 
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 17/03/2020.

UHY BENDORAYTES & CIA. Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5

A DIRETORIA.                                                                                                                                                                                         Angelo Antonio Ribeiro da Silva - Contador - CRC-RJ-081.990/O-2

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE: 33.3.0031102-5

COMPANHIA ABERTA
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Ficam 
convocados os Srs. acionistas da Priner Serviços Industriais S.A. (a “Compa-
nhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser reali-
zada no dia 30 de abril de 2020, às 11hs (a “AGOE”), na sede da Companhia, na 
Avenida Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepágua, 
CEP 22.760-401, na cidade e estado do Rio de Janeiro, para deliberarem acer-
ca das seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, 
acompanhadas dos relatório de administração e parecer dos auditores indepen-
dentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) 
Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019, com utilização de reserva de lucro e reserva legal para 
absorção do prejuízo apurado; e (iii) Fixar a remuneração global dos administrado-
res da Companhia para o exercício social de 2020. Em Assembleia Geral Extraor-
dinária: (i) Alterar o estatuto social da Companhia para atualizar o caput do artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital aprovado 
pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, em reunião 
realizada em 13 de fevereiro de 2020 decorrente da oferta pública de distribuição 
primária e secundária de ações de emissão da Companhia realizada em 14 de fe-
vereiro de 2020; e (ii) Consolidar o estatuto social da Companhia de forma a refletir 
a alteração acima indicada. Informações Gerais: Os acionistas encontrarão os 
documentos e informações obrigatórias, conforme previsto na Lei nº 6.404/1976 e 
na Instrução CVM nº 481/2009, e que são necessárias para melhor entendimento 
da matéria acima, além do Manual do Acionista para a AGOE, disponíveis no escri-
tório da Companhia, na Avenida Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Fregue-
sia, Jacarepágua, CEP 22.760-401, no seu site (www.priner.com.br) e nos sites da 
CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (a “B3”) (www.
b3.com.br). Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão 
participar da AGOE por meio de voto a distância ou presencialmente, munidos de 
documento de identidade com foto, comprovação de poderes e extrato de titula-
ridade das ações, consoante artigo 126 da Lei 6.404/76 e Manual de Acionistas 
para a AGOE. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de 
poderes de representação para participação na AGOE deverá ter sido realizada há 
menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei 6.404/76. Os acionistas 
pessoas jurídicas podem ser representados por meio de seus representantes le-
gais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus atos cons-
titutivos, não precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, administrador 
da Companhia ou advogado. A Companhia exige o reconhecimento de firma em 
procurações, bem como a notarização, consularização e tradução juramentada no 
caso de procurações outorgadas no exterior. Para fins de melhor organização da 
Assembleia Geral, a Companhia solicita, nos termos do art. 8º do estatuto social da 
Companhia, o depósito prévio dos documentos necessários para participação na 
AGOE com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, aos cuidados 
do Departamento de Relações com Investidores. Ressalta-se que os acionistas 
poderão participar da AGOE ainda que não realizem o depósito prévio acima re-
ferido, bastando apresentarem os documentos na abertura da AGOE, conforme o 
disposto no art. 5º, § 2º, da ICVM 481/09. O acionista que desejar poderá optar por 
participar e exercer o seu direito de voto com relação à AGOE por meio do sistema 
de votação à distância, nos termos da ICVM 481/09, enviando o correspondente 
boletim de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, ao 
banco escriturador das ações ou diretamente à Companhia, conforme as orienta-
ções constantes no Manual de Acionistas para a AGOE e no próprio boletim. Rio de 
Janeiro, 30 de março de 2020. Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente 
do Conselho de Administração.

SPE 32 MACÁE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A
CNPJ/ME 19.113.070/0001-84/ NIRE 33.300.311.378

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
15.01.2020. Em 15.01.2020, as acionistas representando 100% do capital social 
da SPE 32 Macaé Empreendimento Imobiliário S.A., com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua José Figueiredo, nº 320, bloco 04, 
loja 110, Barra da Tijuca, CEP 22.793-170, inscrita no CNPJ/ME 19.113.070/0001-
84 e NIRE 33.300.311.378 (“Companhia”), decidiram (a) aprovar a redução do 
capital social da Companhia de R$ 3.501.000,00 para R$ R$ 2.501.000,00, uma 
redução, portanto, no valor de R$ 1.000.000,00, mediante o cancelamento de 
1.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e restituição aos 
acionistas da Companhia, por considerar excessivo em relação ao objeto da Com-
panhia, conforme disposto no Artigo 173 da LSA, conforme deliberações tomadas 
pelos acionistas da Companhia no ano de 2014, cujas atas de Assembleia Geral 
Extraordinária, por um lapso, não foram levadas a registro na Junta Comercial 
competente; consignar que não haverá restituição aos acionistas da Companhia 
dos valores das ações objeto da redução deliberada no item acima, uma vez que 
os valores devidos a estes, em razão da redução de capital social, já foram resti-
tuídos à época das deliberações; uma vez confirmada a efetividade da redução 
de capital, o Artigo 5, caput, do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 5° - O capital social totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional é de R$ R$ 2.501.000,00 (dois milhões, 
quinhentos e um mil reais), representado por 2.501.000 (dois milhões, quinhentos 
e uma mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”; e (b) autori-
zar a publicação de um extrato da ata de assembleia geral extraordinária no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em outro jornal de grande circulação, nos ter-
mos da legislação aplicável, sendo certo que os efeitos da redução de capital social 
ora aprovada estão suspensos e assim deverão permanecer por um período de 
60 dias contados da referida publicação, observando-se, assim, o prazo legal para 
eventual oposição de credores em relação à redução do capital social excessivo. 
Decorrido o referido prazo de 60 dias, os Diretores da Companhia poderão tomar 
todas as providências necessárias para arquivar, perante a Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro, a presente Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 
forma a efetivar a redução de capital perante terceiros, contanto que não tenha 
sido impugnada, ou se provado o pagamento da dívida ou o depósito judicial do 
valor contestado, nos termos do Artigo 174 da LSA. Presidente da Mesa – Fabio 
Vilela de Morais, Secretário da Mesa – Jorge José da Silva Coreixas. Acionistas: 
Brasil Equity Properties Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
(representado por sua gestora BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda.); e 
Prêmio Empreendimentos Imobiliários Ltda. (representado por representado por 
Jorge José da Silva Coreixas e Jorge Ribeiro Zarur).

Malha aérea para que estados sejam 
atendidos durante a pandemia

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) rece-
beu na sexta-feira os últimos 
ajustes de malha aérea das 
empresas Gol, Azul e Latam. 
Além das capitais dos 26 es-
tados e o Distrito Federal, 
outras 19 cidades do país 
serão atendidas. Os voos ini-
ciaram no sábado (28) e estão 
previstos até o final de abril, 
distribuídos em frequências 
semanais com: 723 voos no 
Sudeste, 153 na região Nor-
deste, 155 voos no Sul, 135 
no Centro-oeste e 75 voos 
para a região Norte. 

O diretor-presidente da Anac, 
Juliano Noman, disse em comu-
nicado a importância da medida 
para a manutenção do transporte 
aéreo: “A aviação de vários pa-
íses está parando por completo. 
O que estamos fazendo no Bra-
sil é porque sabemos que o ser-
viço aéreo é essencial para aju-
dar o país a superar esse cenário 
sem precedentes, permitindo o 
deslocamento de materiais, pro-
fissionais de saúde e das pessoas 
que ainda precisam viajar”.

Segundo a agência regula-
dora, a distribuição dos voos 
atende a preocupação do Go-
verno Federal de manter uma 
malha que continue integran-
do o país, com ajustes para 

que nenhum estado fique 
sem pelo menos uma ligação 
aérea.

“Com a redução drástica 
de voos em março, em de-
corrência da pandemia do 
Coronavírus, havia o risco 
de uma paralisação total do 
serviço. A malha emergen-
cial é 91,61% menor do que 
a originalmente prevista pe-
las empresas para o período. 
Considerando a programação 
de Gol, Azul e Latam, a que-
da é de 56,06% das locali-
dades atendidas, passando 
de 106 para 46. O número 
de voos semanais passou de 
14.781 para 1.241”, explica a 
Anac em comunicado.

Além da Anac, também 
participam da ação o Conse-
lho Administrativo de Defe-
sa Econômica (CADE), do 
Ministério da Economia, e 
o Ministério da Infraestru-
tura, que tem buscado junto 
aos governos estaduais apoio 
para a iniciativa.

Juntas as empresas aéreas 
operarão 1.241 voos sema-
nais, sendo 483 voos da La-
tam, 405 voos da Azul e 353 
voos da Gol. Veja no link a 
distribuição por região e os
aeroportos atendidos por 
cada empresa.
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LECCA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 07.138.049/0001-54

Balanço Patrimonial Exercício findos em 31/12 (Em MR$)

Relatório da Administração

Demonstrações dos Resultados 2º Semestre e 
Exercícios findos em 31/12 (Em MR$) 

Demonstrações do Fluxo de Caixa do 2º Semestre e 
Exercícios findos em 31/12 (Em MR$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2° Semestre e
Exercício findos em 31/12 (Em MR$)

Demonstrações dos resultados abrangentes
2° Semestre e Exercícios findos em 31 de dezembro (Em MR$)

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis de 31/12/2019 e 2018

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Ativo Nota 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 681 276
Disponibilidade 5 2
Aplicaçôes interfinanceiras de liquidez 4 640 261
Aplicações em depósitos interfinanceiros 640 261

Outros créditos 5 36 13
Impostos e contribuições a compensar 36 13

Permanente - 347
Investimentos 6 - 347
Participação em controladas e coligadas - 341
Outros investimentos - 6

Imobilizado 7 - -
Outras ativos imobilizados 24 24
Depreciação acumulada (24) (24)

Total do ativo 681 623
Passivo Nota 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 17 -
Outras obrigações 8 17 -
Fiscais e previdenciárias 14 -
Negociação e intermediação de valores 3 -

Patrimônio liquido
Patrimônio liquido 9 664 623

Capital social 9.1 600 600
Reservas de lucros 9.2 64 43
Lucros ou (prejuízos) acumulados - (20)

Total do passivo e do patrimônio liquido 681 623

Nota
2º Sem.

 2019 31/12/2019 31/12/2018
Receitas da intermediação financeira 10 20 39 332
Resultado de operações com títulos e 
valores mobiliários 20 39 32

Resultado bruto da intermediação
 financeira 20 39 32
Outras receitas (despesas) operacionais (35) (33) (52)
Receitas de prestação de serviços 11 83 211 116
Outras despesas administrativas 12 (66) (127) (127)
Despesas tributárias 13 (34) (72) (61)
Resultado de participações em
 controladas e coligadas - (7) 57
Outras despesas operacionais 14 (18) (38) (37)
Resultado operacional (15) 6 (20)
Resultado não operacional (6) 47 -
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro (21) 53 (20)
Imposto de renda e contribuição social 4 (12) -
Provisão para imposto de renda 2 (6) -
Provisão para contribuição social 2 (6) -
Lucro/(prejuízo) líquido do período (17) 41 (20)
Número de cotas 600.000 600.000 600.000
Lucro/(prejuízo) líquido por cotas R$ (0,0283) 0,0683 (0,0333)

Nota
2º Sem.

2019 31/12/2019 31/12/2018
Lucro/(prejuízo) líquido do período (17) 41 (20)
Resultado abrangente no período (17) 41 (20)

Reservas
 de lucros Lucros ou Total

No-
ta

Ca-
pital 

Social
Le-
gal

Ou-
tras

To-
tal

 prejuízos
 acumu-

lados

Exer-
cício
atual

Exer-
cício

anterior
Saldos em 30/06/2019 600 34 9 43 38 681 641
Prejuízo líquido
 do período - - - - (17) (17) 2
Destinação para 
Reserva de lucros 9.2 - 1 20 21 (21) - -
Saldos em 31/12/2019 600 35 29 64 - 664 643
Mutações do período - 1 20 21 (38) (17) 2
Saldos em 31/12/2018 600 34 9 43 (20) 623 637
Lucro líquido do período - - - - 41 41 6
Destinação para 
Reserva de lucros 9.2 - 1 20 21 (21) - -
Saldos em 31/12/2019 600 35 29 64 - 664 643
Mutações do período - 1 20 21 20 41 6

Fluxos de caixa das
2º Sem.

 2019 31/12/2019 31/12/2019
 atividades operacionais
Lucro ou (Prejuízo) líquido do
 semestre / exercício (17) 41 (20)
Ajustes ao lucro - 7 (57)
Resultado de participações em
 controladas, coligadas - 7 (57)
Lucro (Prejuízo) líquido ajustado do 
semestre / exercício (17) 48 (77)
Atividades operacionais
Outros créditos (2) (23) -
Outras obrigações (147) 16 (89)
Caixa (utilizado) / proveniente das 
atividades operacionais (166) 41 (166)
Atividades de investimento
Alienação de investimentos 7 340 -
Caixa (utilizado) / proveniente das
 atividades investimento 7 340 -
(Redução) / aumento de caixa e
 equivalentes de caixa (159) 381 (166)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
No início do semestre / exercício 803 263 429
No final do semestre / exercício 644 644 263
(Redução) / aumento de caixa e
 equivalentes de caixa (159) 381 (166)

1. Contexto Operacional. A Lecca Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda.(“DTVM”) é uma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
que foi constituída em 14 de dezembro 2004 e tem como objeto social a interme-
diação e distribuição de títulos e valores mobiliários e a prestação de assessoria ou 
assistência técnica em operações e atividades no mercado financeiro e de capitais. 
A sede da DTVM está localizada na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua do 
Carmo, n° 8 - 11° andar, bairro Centro. 2. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis. 2.1. Base de apresentação. O Real é a moeda funcional da instituição. 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais e foram 
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições do Sistema Financeiro Nacional, 
emanadas das normas e instruções do Banco Central do Brasil e em consonância 
com o COSIF – Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional. As 
demonstrações contábeis do segundo semestre e exercício findos em 31/12/2019 
foram aprovadas pela administração em 18/03/2020, estão sendo apresentadas em 
comparação ao exercício findo em 31/12/2018 e contemplam uma visão verdadeira 
e apropriada da evolução e resultados da instituição. A Administração avaliou a habi-
lidade da DTVM de continuar operando normalmente e está convencida de que ela 
possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a 
Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa 
gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Portan-
to, as demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse princípio. 2.2. 
Alteração nas normas contábeis brasileiras. Com relação às normas emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC, relacionadas ao processo de con-
vergência às normas internacionais de contabilidade, foram adotados para fins de 
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis apenas os pronunciamentos 
aprovados pelo Banco Central do Brasil, sendo as principais alterações introduzidas 
e que impactaram as demonstrações contábeis: • Resolução nº 3.566/08 - redução 
do valor recuperável de ativos (CPC 01 (R1)). • Resolução nº 3.604/08 - demonstra-
ção do Fluxo de Caixa (CPC 03 (R2)). • Resolução nº 3.605/08 - que estabeleceu o 
novo critério para registro de Reserva de Capital; a obrigatoriedade de destinar o lucro 
apurado em cada exercício, seja através da distribuição de dividendos ou da consti-
tuição de Reserva de Lucros. • Resolução nº 3.750/09 - divulgação sobre partes rela-
cionadas (CPC 05 (R1)). • Resolução nº 3.823/09 - provisões, passivos contingentes 
e ativos contingentes (CPC 25). • Resolução nº 3.973/11 - eventos subsequentes 
(CPC 24). • Resolução nº 3.989/11 - pagamento baseados em ações (CPC 10 (R1)). 
• Resolução nº 4.007/11 - políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação 
de erro (CPC 23). • Resolução nº 4.144/12 - estrutura conceitual para elaboração 
e divulgação de relatório contábil financeiro (Pronunciamento conceitual básico), 
exceto nas matérias não conflitantes com os dispositivos do BACEN (CPC 00 (R2)). • 
Resolução nº 4.424/15 - registro contábil e evidenciação de benefícios a empregados 
(CPC 33 (R1)). • Resolução nº 4.524/16 efeitos das mudanças nas taxas de câmbio 
e conversão de demonstrações contábeis (CPC 02 (R2)). • Resolução nº 4.534/16 
Ativo Intangível (CPC 04 (R1)). • Resolução nº 4.535/16 Ativo Imobilizado (CPC 27). 
3. Principais Práticas Contábeis. As principais práticas contábeis adotadas para a 
contabilização das operações e elaboração dessas demonstrações foram: a. Caixa 
e equivalentes de caixa. Incluem, conforme Resolução CMN n° 3.604/08, dinheiro 
em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com 
risco insignificante de mudança de valor, com prazo de vencimento, na data da 
aquisição, igual ou inferior a 90 dias. b.Aplicações interfinanceiras de liquidez. As 
operações estão registradas a valor presente, líquidas dos custos de transação incor-
ridos, calculados “pro-rata dia” com base na taxa efetiva das operações. c. Investi-
mentos. As participações em controladas e coligadas são avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial. Os outros investimentos permanentes estão avaliados pelo 
custo de aquisição, deduzido, quando aplicável, de provisão para perdas. d. Imobili-
zado de Uso. Estão demonstrados pelo custo de aquisição e são depreciados pelo 
método linear com base em taxas anuais variáveis de 10% (Móveis e Equipamentos 
de Uso) e 20% (Equipamentos e Sistemas de Processamento de Dados). e.Passivo 
Circulante. O passivo circulante está demonstrado pelos valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridos. f. Contas a Pagar e Fornecedores. As contas a pagar aos 
fornecedores são reconhecidas pelo valor dos serviços prestados ou produtos adqui-
ridos. g. Provisões. São reconhecidas quando: i) a instituição tem uma obrigação 
presente ou não formalizada como resultado e eventos passados; é provável que 
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e ii) o valor possa 
ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação. h.Tributos. Os tributos 
são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir:
Tributos Alíquotas
Imposto de renda - IR (15% + adicional de 10%) 25%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (até 31/12/18) 20%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
 (a partir de 01/01/19) 15%
PIS/Pasep 0,65%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins 4%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 2% ou 5% (*)
(*) Para o serviço de administração de fundos, colocação de títulos, corretagens a 
alíquota é 2% e para o serviço de custódia e outros serviços é de 5%. A forma de 
tributação é Lucro Real anual com balancetes de suspensão e redução. A provisão 
para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social, quando devidos, são calcu-
lados com base nas leis tributárias em vigor na data do balanço, incluindo o adicional 
do Imposto de Renda. i. Ativos e Passivos Contingentes. O reconhecimento, a 
mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais 
são efetuados de acordo com os critérios descritos a seguir: • Contingências ativas: 
Não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência 
de evidências que garantam a sua realização; sobre as quais não cabem mais recur-
sos. • Contingências passivas: São reconhecidas nas demonstrações financeiras 
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for consi-
derado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma 
provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulga-
dos em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como perda remota não 
requerem provisão e divulgação. j.Reconhecimento das Receitas e Despesas. As 
receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime de competência.4. Aplica-
ções Interfinanceiras de Liquidez. Em 31/12/2019 as aplicações interfinanceiras 
de liquidez são representadas por certificados de depósitos interfinanceiros emitidos 
pela Lecca CFI S.A., com prazos de vencimento máximo em até 90 dias, no mon-
tante de R$ 640 (31/12/2018 – R$ 261). 5. Outros Créditos. Em 31/12/2019 outros 
créditos estão representados por impostos e contribuições a compensar de R$ 36 
(31/12/2018 – R$ 13). 6. Investimentos. Em 12/02/2019 a DTVM alienou toda sua 
participação na Invext Capital Gestão de Investimentos Ltda (“Invext”), gerando um 
resultado não operacional de R$ 54. O resultado com equivalência patrimonial até a 
data de alienação foi de R$ (7) (31/12/2018 - R$ 57). 7. Imobilizado. O imobilizado 

está composto da seguinte forma:
Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Equipamento de Hardware 20 20
Software 4 4
Depreciação Acumulada (24) (24)

Total - -
8. Outras Obrigações. As outras obrigações estão representadas por: 

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Fiscais e Previdenciárias 14 -

Provisão para Impostos e Contribuições sobre o Lucro 13 -
Impostos e Contribuições a Recolher 1 -

Negociação e Intermediação de Valores 3 -
Devedores - Conta Liquidação Pendente 3 -

- -
Total 17 -

9. Patrimonio Líquido. 9.1. Capital Social. O Capital Social está representado por 
600.000 cotas com valor unitário de R$ 1,00, totalmente subscrito e integralizado 
em moeda corrente do país, de domiciliados no país. 9.2. Reservas de Lucros.
Reservas de lucros estão representadas por: Reserva legal no montante de R$ 35 
(31/12/2018 – R$ 34), que é constituída obrigatoriamente à base de 5% do lucro 
líquido do exercício, até atingir 20% do capital social realizado, conforme legislação 
vigente; Reservas especiais de lucros no montante de R$ 29 (31/12/2018 – R$ 
9), que é constituída objetivando possibilitar a formação de recursos para futuras 
incorporações desses recursos ao capital social, pagamento de dividendos inter-
mediários, manutenção de margem operacional compatível com desenvolvimento 
das operações da sociedade e/ou expansão de suas atividades. 10. Receitas de 
Intermediação Financeira. O saldo desse grupo está composto das receitas das 
aplicações interfinanceiras de liquidez, representadas por certificados de depósitos 
interfinanceiros emitidos pela Lecca CFI S.A., 11. Receitas de Prestação de Servi-
ços. O saldo desse grupo está composto da seguinte forma:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Rendas de Adminstração de Fundos de Investimentos 159 52
Renda de Comissão e Colocação de Títulos 52 64

Total 211 116

12. Outras Despesas Administrativas. As outras despesas administrativas estão 
assim representadas:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Comunicações 2 2
Processamento de Dados 62 58
Propaganda e Publicidade 2 -
Publicações 2 -
Serviços de Terceiros - 1
Serviços Técnicos Especializados 33 35
Outras Despesas Administrativas 26 30
Depreciação - 1

Total 127 127
13. Despesas Tributárias. As despesas tributárias estão representadas como 
segue:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
ISS 5 2
COFINS 12 6
PIS 2 1
Taxas de fiscalização CVM 52 52
Outras taxas e tributos 1 -

Total 72 61
14. Outras Despesas Operacionais. O saldo desse grupo está composto por 
despesas e taxas bancárias diversas. 15. Partes Relacionadas. Exceto pelas apli-
cações interfinanceiras de liquidez, representadas por certificados de depósitos in-
tercambiais emitidos pela Lecca CFI S.A., conforme disposto na nota explicativa nº 4, 
nos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018, não foram realizadas demais operações 
com partes relacionadas. 16. Estrutura de Gerenciamento de Capital e de Riscos.
As políticas de gerenciamento de capital, de gerenciamento de riscos de mercado, 
de liquidez, operacional e de crédito são conduzidas e publicadas pela Lecca Crédito 
Financiamento e Investimento S.A., líder do conglomerado prudencial Lecca, e as 
descrições das respectivas estruturas estão disponibilizadas no seu site no endereço 
www.lecca.com.br. 17. Eventos Subsequentes. Desde o início/01/2020, o surto de 
coronavírus, que é uma situação em rápida evolução, impactou adversamente as 
atividades econômicas globais. O desenvolvimento dessa situação impede qualquer 
previsão sobre o seu impacto final. Adicionalmente, certas ações da Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo e a Rússia também trouxeram aumento na 
volatilidade nos mercados financeiros e de capitais. Estes eventos podem ter um 
impacto adverso contínuo nas condições econômicas e de mercado e desencadear 
um período de desaceleração econômica global, o que poderia trazer reflexos na 
precificação e recuperabilidade dos ativos da Lecca DTVM Ltda. As demonstrações 
financeiras em 31/12/2019 não registram os possíveis e eventuais impactos destes 
eventos subsequentes. A administração está monitorando a evolução dessas situa-
ções e coordenando sua resposta operacional com base nos planos de continuidade 
de negócios existentes e nas orientações de organizações globais de saúde, gover-
nos e melhores práticas gerais de resposta à pandemia.

Prezados Senhores, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Lecca Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Lecca DTVM”), submete à apreciação de V.S.ª, o Relatório de Administração e as 
correspondentes demonstrações contábeis, acompanhadas pelas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referente ao semestre e exercício findos em 31/12/2019. Desempenho Econômico-Financeiro: A Lecca DTVM 
segue expandindo seus negócios de forma sustentada, ampliando e alavancando negócios através de novos produtos e clientes, e incrementando sua participação no mercado. Seguimos priorizando o aprimoramento dos controles de riscos, 
políticas e procedimentos de controles internos, visando atender às recomendações do Banco Central do Brasil e as boas práticas de mercado. Rio de Janeiro, 20/03/2020. Lecca DTVM

Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da LECCA Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“LECCA DTVM”), as quais compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da LECCA 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 31/12/2019, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para 
opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
LECCA DTVM, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos. 
Auditoria do período anterior. As Demonstrações Contábeis correspondentes ao 
exercício e semestre findos em 31/12/2018, apresentadas para fins de comparação 
por força das normas emanadas do Banco Central do Brasil, foram anteriormente 
por nós auditadas de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião 
da emissão do relatório em 19/03/2019, que não conteve nenhuma modificação.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor. A administração da LECCA DTVM é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é 
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a LECCA DTVM continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações con-

Luis Eduardo da Costa Carvalho - Diretor; Dayana Xavier - Diretora
Igor Valentim - Diretor

Jorge Alves de Souza - Contador - CRC 1RJ038810/O-0

tábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a LECCA DTVM ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da LECCA DTVM são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguran-
ça, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da audi-
toria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro; 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. b) 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da LEC-
CA DTVM. c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
d) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvi-
da significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da LECCA 
DTVM. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a LECCA DTVM a não mais se manter em continuidade operacional. e) 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações con-
tábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Rio de Janeiro, 25/03/2020. AUDIPEC - AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S. 
CRC RJ-N° 0202. Ernesto Patrício Giráldez - Contador CRC-RJ N° 053.076/O-2.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

AVISO AOS ACIONISTAS
MONTEIRO ARANHA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no 
art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, 
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que os documentos e 
informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia a ser realizada, em primeira convocação, no 
dia 28 de abril de 2020, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, 
na sede da Companhia, localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sala 
101-parte, Leblon, Rio de Janeiro - RJ e nos sites da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.
br) e da Companhia (www.monteiroaranha.com.br). Comunica, ainda, que a 
publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportu-
namente realizada nos jornais habituais.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2020.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello

Diretor de Relações com Investidores

ECIA IRMÃOS ARAÚJO ENGENHARIA, COMÉRCIO S/A
CNPJ-MF 33.503.251/0001-48 - NIRE 33.3.0015817-1

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas da Sociedade convocados 
para a sua AGE a realizar-se no dia 06/04/2020, às 10:00 h, no endereço 
localizado na Rua General Ivan Raposo, 431, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro 
– RJ, com o objetivo de eleger a diretoria para o período de 01/5/2020 a 
30/4/2023, assim como fixar sua remuneração. Otavio Azevedo de Araujo e 
Denise Araújo Nogueira - Diretores.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

AVISO AOS ACIONISTAS
A WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A., AVISA 
que, a partir do dia 27 de março de 2020, estarão à disposição dos acionistas 
na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar, Flamengo, 
Rio de Janeiro-RJ , na rede mundial de computadores no website da empresa 
(www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de Valores Mobiliários 
(www.cvm.gov.br), todos os documentos de que trata o art. 133 da Lei 
nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/09 (incluído o Boletim de Voto à Dis-
tância), relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jaynetti

Presidente do Conselho de Administração

Assine o Monitor Mercantil

Violência doméstica aumenta  
após medidas de isolamento social

No Rio de Janeiro, o plantão 
judiciário registrou crescimen-
to de 50%. Em Curitiba, as 
delegacias de plantão tiveram 
aumento no número de casos 
de violência doméstica no pri-
meiro fim de semana de con-
finamento. “Com a orientação 
para que as pessoas fiquem 
nas suas residências, o número 
de ocorrências entre as pesso-
as em casa, como briga entre 
marido e mulher, briga entre 
irmãos, tem aumentado mui-
to”, afirma o comandante da 
PM, coronel Hudson Teixeira.

No Help Centro de De-
senvolvimento Social e 
Capacitação Humana, casa 
abrigo que acolhe mulheres 
em situação de violência na 
Baixada Santista, em São 

Paulo, o movimento tripli-
cou, passando da média de 
duas vítimas para seis em 
um único dia. Por outro 
lado, a queda no número de 
denúncias registradas pela 
polícia de Santa Catarina 
acendeu o alerta para a ur-
gência de divulgar os canais 
de atendimento de aciona-
mento remoto. Denúncias 
de violência doméstica 
caem 65% em SC; polícia 
divulga novos canais de de-
núncia

Na Paraíba, entrou em vi-
gor nesta semana lei que de-
termina, sob pena de multa, 
que os condomínios residen-
ciais denunciem à polícia as 
ocorrências de violência do-
méstica.
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GIPAR S/A
CNPJ Nº 02.260.956/0001-58

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)

 Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações financeiras relativas aos 
exercícios sociais de 2019 e 2018. Colocamo-nos à disposição dos senhores acionistas para esclarecimentos porventura necessários. Rio de Janeiro, 25 de 
março de 2020.

Ativo Nota 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 4 54.788 37.969
Tributos a recuperar 5 4.050 36.931
Títulos e valores mobiliários 6 25.126 21.791
Devedores diversos - 1.166
Dividendos a receber 22.483 85.596
Outros créditos 1 7

Total Circulante 106.448 183.460
Não circulante
Realizavel a longo prazo
Tributos a recuperar 5 37.470 -

Investimentos 7 1.722.864 1.629.229
Total do não circulante 1.760.334 1.629.229
Total do ativo 1.866.782 1.812.689

Passivo Nota 2019 2018
Circulante
Fornecedores - 94
Impostos a recolher 126 529
Dividendos a pagar 32.826 86.060
Instrumentos financeiros derivativos 10 90.000 40.000
Outras contas a pagar 8.348 9.205

Total do circulante 131.300 135.888
Não circulante
  Instrumentos financeiros derivativos 10 450.000 560.000
Total do não circulante 450.000 560.000
Patrimônio líquido 
Capital social 8.1 594.004 594.004
Custo com emissão de ações (28.777) (28.777)
Reserva de capital 166.956 120.560
Reserva de lucros 8.3 e 8.4 579.010 483.629
Reserva especial de dividendos 8.5 112.151 48.765
Outros resultados abrangentes 8.7 (137.862) (101.380)

Total do patrimônio líquido 1.285.482 1.116.801
Total do passivo e patrimônio líquido 1.866.782 1.812.689

Nota 2019 2018
Resultado de participações societárias:
Resultado de equivalência patrimonial 7 136.814 402.527

Receitas (despesas) operacionais:
Outras despesas operacionais (213) (298)
Outras receitas/despesas 37 165
Receita (despesa) financeiras 9 21.510 14.208

21.334 14.075
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 158.148 416.602
Lucro líquido do exercício 158.148 416.602
Lucro líquido básico e diluído por ação ordinária - R$ 387,16 1.045,59

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2019 2018
Lucro líquido do exercício 158.148 416.602
Ìtens que não serão reclassificados para a
 demonstração do resultado
Outros resultados abrangentes 8.7 (36.482) (25.208)

Total do resultado abrangente do exercicio, 
 liquido de impostos 121.666 391.394

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Re-
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Reserva
especial
de divi-
dendos

Lucros
acumu-

lados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2018 554.004 (22.136) 320.004 (211.405) 17.302 168.544 30.622 - (76.172) 780.763
Reserva especial de dividendos, constituída
 conforme AGOE  realizada em 08/03/2018 - - - - - - 18.143 - - 18.143
Aumento de Capital conforme AGE em 04/12/2018 8.2 40.000 - 160.000 (200.000) - - - - - -
Custos de transações incorridos nas operações 
 com emissão de ações 8.2 - (6.641) - - - - - - - (6.641)
Novas aquisições de ações de controlada 8.2 - - - (30.942) - - - - - (30.942)
Transações entre sócios da controlada - reflexo 8.2 - - - 116.863 - - - - - 116.863
Transações de capital - instumento financeiro
 MTM - reflexo 8.2 - - - (35.881) - - - - - (35.881)
Reserva de incentivos fiscais reivestimento - 
 reflexo 8.2 - - 1.595 - - - - - 1.595
Programa de remuneração variável (ILP) - reflexo - - 326 - - - - - - 326
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 416.602 - 416.602
Proposta de destinação do lucro líquido: 8.5 e 8.6 -
• Reserva Legal 8.6 - - - - 20.830 - - (20.830) - -
• Dividendos atribuidos as ações preferenciais 8.6 - - - - - - - (26.501) - (26.501)
• Dividendos  atribuidos as ações ordinárias - - - - - - - (92.318) - (92.318)
• Retenção de lucros 8.4 - - - - - 276.953 - (276.953) - -

Outros resultados abrangentes 8.7 - - - - - - - - (25.208) (25.208)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 594.004 (28.777) 481.925 (361.365) 38.132 445.497 48.765 - (101.380) 1.116.801
Reserva especial de dividendos, constituída
conforme AGOE  realizada em 29/04/2019 8.5 - - - - - - 77.434 - - 77.434
Pagamento de dividendos 8.5 - - - - - - (14.048) - - (14.048)
Reserva de capital conforme AGE de 02/09/2019 8.2 - - (40.000) 40.000 - - - - - -
Reserva de capital conforme AGE de 04/12/2019 8.2 - - (20.000) 20.000 - - - - - -
Dividendos prescritos de controlada - reflexo 8.6 - - - - - - - 328 - 328
Ajuste efetuado por controlada, liquido de
tributos - reflexo 8.6 - - - - - - - 1.226 1.226
Novas aquisições de ações de controlada 8.2 - - - 27.521 - - - - - 27.521
Transações de capital - instumento financeiro
MTM - reflexo 8.2 - - - 16.890 - - - - - 16.890
Reserva de incentivos fiscais reivestimento -
reflexo 8.2 - - 917 - - - - - 917
Programa de remuneração variável (ILP) - reflexo 8.2 - - 1.068 - - - - - - 1.068
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 158.148 - 158.148
Proposta de destinação do lucro líquido: 8.5 e 8.6 - - -
• Reserva Legal 8.6 - - - - 7.907 - - (7.907) - -
• Dividendos atribuidos as ações preferenciais 8.6 - - - - - - - (35.163) - (35.163)
• Dividendos  atribuidos as ações ordinárias 8.6 - - - - - - - (29.158) - (29.158)
• Retenção de lucros 8.4 - - - - - 87.474 - (87.474) - -

Outros resultados abrangentes 8.7 - - - - - - - - (36.482) (36.482)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 594.004 (28.777) 423.910 (256.954) 46.039 532.971 112.151 - (137.862) 1.285.482

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2019 2018
Geração do valor adicionado:
(-) Outras despesas operacionais (213) (298)
Outras receitas 37 165

Valor adicionado bruto (176) (133)
Valor adicionado líquido (176) (133)
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 7 136.814 402.527
Despesas financeiras 9 (106) (39)
Receitas  financeiras 9 23.181 14.247

Valor adicionado total a distribuir 159.713 416.602
Distribuição do valor adicionado:
Impostos, taxas e contribuições
Federais 9 1.565 -

Remuneração de capitais próprios
Dividendos 8.6 64.321 118.819
Reserva Legal 8.3 e 8.6 7.907 20.830
Lucros Retidos 8.4 87.474 276.953
Dividendos prescritos de controladas - reflexo 8.6 (328) -
Ajuste efetuado por controladas, liquido de 
 tributos - reflexo 8.6 (1.226) -

159.713 416.602
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota 2019 2018
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 158.148 416.602
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:
Resultado de equivalência patrimonial 7 (136.814) (402.527)

Variações nas contas do ativo circulante 
 e não circulante
(Aumento) de impostos a recuperar 5 (4.589) (827)
Diminuição (aumento) de devedores
 diversos e outros créditos 1.177 (129)

Variações nas contas do passivo circulante 
  e não circulante
(Diminuição) aumento de fornecedores (94) 94
(Diminuição) aumento de impostos a recolher (403) 430
(Diminuição) aumento de outras contas a pagar (857) 470

Caixa Líquido gerado nas atividades operacionais 16.568 14.113
Atividades de investimentos
Subscrição de ações de controlada - (202.360)
Títulos e valores mobiliários 6 (3.335) (21.055)
Recebimento de dividendos 117.756 80.995

Caixa Líquido gerado (consumido) nas 
 atividades de investimentos 114.421 (142.420)

Atividades de financiamento
Aumento de capital com subscrição de 
 ações e reservas 8.1 - 200.000

Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (60.000) -
Pagamento de dividendos (54.170) (62.598)
Custos incorridos nas operações com emissão de ações - (6.641)

Caixa Líquido (consumido) gerado nas 
 atividades de financiamento (114.170) 130.761
Variação líquida do caixa 16.819 2.454
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais 4 37.969 35.515
Caixa mais equivalentes de caixa finais 4 54.788 37.969

Variação líquida do caixa 16.819 2.454
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A GIPAR S/A, é uma sociedade por ações que tem por objetivo social a parti-
cipação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades. A Companhia 
possui sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Em 25 
de março de 2020 os membros da Diretoria em exercício analisaram as con-
tas da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e por unanimidade de votos 
decidiram por aprovar a publicação das referidas contas da administração e 
as demonstrações financeiras, para a submissão das mesmas à Assembleia 
Geral Ordinária da Gipar, recomendando a sua aprovação.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Declaração de conformidade:  As demonstrações financeiras foram pre-
paradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação socie-
tária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei 
nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e as Normas Internacionais de Rela-
tório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Bo-
ard - IASB. Adicionalmente, a administração considerou as orientações ema-
nadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na 
preparação das suas demonstrações financeiras de forma que todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações financeiras, estão divulgadas 
e correspondem ao que é utilizado na gestão da Gipar. 2.2. Moeda funcional 
e base de mensuração: As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Real, que é a moeda funcional da Gipar. As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumen-
tos financeiros mensurados pelos seus valores justos quando requeridos nas 
normas, conforme detalhado na nota explicativa nº 10. 2.3. Julgamentos,
estimativas e premissas: A preparação das demonstrações financeiras, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Inter-
nacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accoun-
ting Standards Board - IASB, requer que a Administração faça uso de julga-
mentos, estimativas e premissas que afetam os valores reportados de ativos 
e passivos, receitas e despesas. Os resultados de determinadas transações, 
quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem diferir 
dessas estimativas. As revisões das estimativas contábeis são reconhecidas 
no exercício em que são revisadas e nos exercícios futuros afetados. As princi-
pais estimativas incluem Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente 
a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 3.1.
Principais mudanças nas politicas contábeis: 3.1.1 CPC 06 (R2) Opera-
ções de arrendamento mercantil//IFRS 16-Leases: O CPC 06 (R2) estabe-
lece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e evi-
denciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos 
os arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante 
à contabilização de arrendamentos financeiros segundo o CPC 06 (R1). A 
norma inclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários – arren-
damentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) 
e arrendamentos de curto prazo (ou seja, com prazo de arrendamento de até 
12 meses). Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário 
reconhecerá um passivo relativo aos pagamentos de arrendamento e um ati-
vo que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de 
arrendamento (ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a 
reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de arrenda-
mento e a despesa de depreciação sobre o ativo de direito de uso. Os arren-
datários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência 
de determinados eventos como por exemplo ou uma mudança no prazo do 
arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como 
resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pa-
gamentos. Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor do incremento do 
passivo de arrendamento em contrapartida de um ajuste do ativo de direito 
de uso.  O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a partir de 
1º janeiro de 2019, exige que os arrendatários e arrendadores façam divul-
gações mais abrangentes do que as previstas no CPC 06 (R1). A Gipar não 
atua como arrendatária em contratos de alugueis. 3.1.2. ICPC 22 - Incerteza 
sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro: Em dezembro de 2018 foi 
emitido o ICPC 22, em correlação à norma IFRIC 23 - Incerteza sobre Tra-
tamentos de Imposto de Renda, o qual esclarece como aplicar os requisitos 
de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os 
tratamentos de tributo sobre o lucro. A interpretação determina que a entidade 
deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passi-
vo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo 
fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não uti-
lizados e alíquotas fiscais determinados. Na avaliação da Administração da 
Companhia, a interpretação não traz impactos significativos às demonstra-
ções financeiras, pois os procedimentos adotados para a apuração e recolhi-
mento dos tributos sobre o lucro estão amparados na legislação, opiniões de 
consultores, internos e externos, e em precedentes de Tribunais Administrati-
vos e Judiciais. 3.2. Principais politicas contábeis: a. Caixa e equivalentes 
de caixa – os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender 
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira 
de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando 
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um 
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando 
tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar 
da data da contratação; b. Instrumentos financeiros: 1. Instrumentos fi-
nanceiros: O CPC 48 simplificou o modelo de mensuração atual para ativos 
financeiros e estabeleceu três categorias de mensuração: (i) a custo amorti-
zado; (ii) a valor justo por meio do resultado (“VJR”); e (iii) a valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”), dependendo do modelo 

de negócios e as características dos fluxos de caixa contratuais. Quanto ao 
reconhecimento e mensuração de passivos financeiros, não houve alterações 
significativas em relação aos critérios atuais, com exceção ao reconhecimento 
de mudanças de risco de crédito próprio em outros resultados abrangentes 
para aqueles passivos designados ao valor justo por meio do resultado. Ati-
vos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração - são classificados no 
reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao custo amor-
tizado ao seu valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor 
justo por meio do resultado acrescido dos custos de transação, no caso de um 
ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. Para que 
um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou 
pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar 
fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de ju-
ros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada a nível 
de cada instrumento. Um ativo financeiro não é mais reconhecido quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Gipar 
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação no qual, essencialmente, todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Mensuração 
subsequente - para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros 
são classificados em ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de 
dívida); ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes com reclassificação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos 
de dívida); ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas acumulados 
no momento de seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais); e ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado. A Companhia mensura os 
ativos financeiros ao custo amortizado se o ativo financeiro for mantido dentro 
de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim 
de receber fluxos de caixa contratuais, e os termos contratuais do ativo finan-
ceiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, 
exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal 
em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente 
mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao 
valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o 
ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Quan-
to aos instrumentos de dívida a Gipar avalia ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes se o ativo financeiro for mantido dentro de modelo 
de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de rece-
ber fluxos de caixa contratuais, e se os termos contratuais do ativo financei-
ro derem origem, em determinadas datas especificas, a fluxos de caixa que 
constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do 
principal em aberto. Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes, a receita de juros, a reavaliação cambial e as 
perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são reconhecidas na 
demonstração do resultado e calculadas da mesma maneira que para os ati-
vos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As alterações restantes no 
valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. No momento 
do desreconhecimento, a mudança acumulada do valor justo reconhecida em 
outros resultados abrangentes é reclassificada para resultado.
Segue abaixo resumo da classificação e mensuração – CPC 48/IFRS 9:

Classificação e Mensuração - CPC 48/IFRS 9

Ativos financeiros a 
custo amortizado

Estes ativos são mensurados ao custo amortizado utili-
zando o método dos juros efetivo. O custo amortizado é 
reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, 
ganhos e perdas cambiais e impairment são reconheci-
das no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreco-
nhecimento é registrado no resultado.

Ativos financeiros 
mensurados a 
VJR

Esses ativos são mensurados ao valor justo. O resultado 
líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reco-
nhecido no resultado.

Instrumentos de 
dívida ao
VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os rendi-
mentos de juros calculados utilizando o método dos ju-
ros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são 
reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos 
são reconhecidos em ORA. No reconhecimento inicial de 
um investimento em um instrumento patrimonial que não 
seja mantido para negociação, poderá optar irrevogavel-
mente por apresentar alterações subsequentes no valor 
justo do investimento em ORA. Esta escolha é feita para 
cada investimento. No desreconhecimento, o resultado 
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumentos patri-
moniais ao VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os divi-
dendos são reconhecidos como ganho no resultado, a 
menos que o dividendo represente claramente uma re-
cuperação de parte do custo do investimento. Outros re-
sultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são 
reclassificados para o resultado.

Avaliação do modelo de negócio: A Companhia realiza uma avaliação do ob-
jetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em cartei-
ra porque reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informa-
ções são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem (i) 
as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático 
dessas políticas que inclui a questão de saber se a estratégia da Administra-
ção tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção 
de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração 
dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas espe-
radas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; 
(ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração;
(iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios e a maneira
como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são
remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos
ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o

volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anterio-
res, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. Os 
ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempe-
nho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio 
do resultado. Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente 
pagamentos de principal e de juros: Para fins de avaliação dos fluxos de caixa 
contratuais, o principal é definido como o valor custo do ativo financeiro no 
reconhecimento inicial. Os juros são definidos como uma contraprestação pelo 
valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal 
em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e 
custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos admi-
nistrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os 
termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratu-
ais são somente pagamentos do principal e de juros. Ao fazer essa avaliação, 
é considerado os eventos contingentes que modifiquem o valor ou a época 
dos fluxos de caixa; os termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo 
taxas variáveis; o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e os termos que 
limitam o acesso da Gipar a fluxos de caixa de ativos específicos, baseados na 
performance de um ativo. Passivos financeiros: São mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. Em 31 de dezembro de 
2019, compreendem saldos a pagar a fornecedores, instrumentos financeiros 
e outras contas a pagar. Reconhecimento inicial e mensuração - os passivos 
financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo 
amortizado como derivativos designados como instrumentos de hedge em um 
hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são men-
surados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo 
financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. 
Mensuração subsequente - a mensuração de passivos financeiros é como 
segue: Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado - passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros 
para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial 
ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classificados 
como mantidos para negociação se forem incorridos para fins de recompra no 
curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos 
contratados pela Gipar que não são designados como instrumentos de hedge
nas relações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos separa-
dos também são classificados como mantidos para negociação a menos que 
sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. Ganhos ou perdas 
em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resulta-
do. Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor 
justo por meio do resultado são designados na data inicial de reconhecimento, 
e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A Gipar não designou 
nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado. Passivos fi-
nanceiros ao custo amortizado- após o reconhecimento inicial, empréstimos 
e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados 
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de ju-
ros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passi-
vos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros 
efetiva. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer 
deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do 
método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros 
efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do resultado. 
Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos e financiamentos conce-
didos e contraídos, sujeitos a juros. Desreconhecimento: Um passivo financei-
ro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a 
obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quan-
do um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuan-
te em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo exis-
tente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada 
como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um 
novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na 
demonstração do resultado. Compensação de instrumentos financeiros: Ati-
vos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado 
no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compen-
sar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líqui-
da ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Instrumentos fi-
nanceiros derivativos: As operações com instrumentos financeiros derivativos, 
contratadas pela Gipar, resumem-se em “Swap”, que visa exclusivamente à 
proteção contra riscos cambiais associados a posições no balanço patrimo-
nial. São mensurados ao seu valor justo, com as variações registradas contra 
o resultado do exercício, exceto quando designados em uma contabilidade de
“hedge” de fluxo de caixa, cujas variações no valor justo são reconhecidas em
“outros resultados abrangente” no patrimônio líquido. O valor justo dos instru-
mentos financeiros derivativos é calculado por empresa especializada e inde-
pendente na gestão de risco de caixa e dívida, de modo que é procedido mo-
nitoramento diário sobre o comportamento dos principais indicadores macroe-
conômicos e seus impactos nos resultados, em especial nas operações de
derivativos. c. Investimentos - os investimentos em controlada foi avaliado
pelo método de equivalência patrimonial, tomando-se por base o patrimônio
líquido da controlada na data do balanço. d. Empréstimos e financiamentos
- são demonstrados pelo valor líquido dos custos de transação incorridos e
são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o método da
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taxa de juros efetiva. Os empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira 
que possuem operações de swap foram reconhecidos pelo valor justo através 
do resultado do exercício até sua liquidação; e. Imposto de renda e contri-
buição social - compreendem os impostos de renda e contribuição social 
correntes e diferidos. Os tributos correntes são mensurados ao valor esperado 
a ser pago as autoridades fiscais, utilizando as alíquotas aplicáveis, enquanto 
o imposto diferido é contabilizado no resultado a menos que esteja relaciona-
do a itens registrados em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre 
os valores de ativo e passivo para fins contábeis e os correspondentes valores
usados para fins de tributação. O imposto de renda foi calculado à alíquota de
15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tri-
butável excedente de R$240 mil. A contribuição social foi calculada à alíquota
de 9%. No exercício a Gipar não apurou imposto de renda e contribuição so-
cial a pagar. f. Dividendos - os dividendos declarados com montantes supe-
riores aos dividendos mínimos obrigatórios após o exercício contábil a que se
refere às demonstrações financeiras, por não se constituírem uma obrigação
presente, são apresentados destacados no patrimônio líquido, não sendo
constituído o respectivo passivo até sua efetiva aprovação; g. Resultado - as
receitas são reconhecidas quando representar a transferência (ou promessa)
de bens ou serviços a clientes de forma a refletir a consideração de qual mon-
tante espera trocar por aqueles bens ou serviços. O IFRS 15 / CPC 47 estabe-
lece um modelo para o reconhecimento da receita que considera cinco etapas: 
(i) identificação do contrato com o cliente; (ii) identificação da obrigação de
desempenho definida no contrato; (iii) determinação do preço da transação;
(iv) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho do contra-
to e (v) reconhecimento da receita se e quando a empresa cumprir as obriga-
ções de desempenho. h. Demais ativos e passivos (circulante e não circu-
lante) - os demais ativos e passivos estão demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes ren-
dimentos/encargos incorridos até a data do balanço; e i. Demonstração do
valor adicionado - preparada com base em informações obtidas dos registros 
contábeis, de acordo com o pronunciamento técnico NBC TG 09/CPC 09 - De-
monstração do Valor Adicionado. Tem por finalidade evidenciar a riqueza cria-
da pela Gipar e sua distribuição durante determinado período e é apresentada
conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte suple-
mentar às demonstrações financeiras. 3.3. Novos pronunciamentos contá-
beis emitidos pelo CPC- Comitê de Pronunciamentos Contábeis e pelo
IASB - International Accounting Standards Board: (i) Normas e interpre-
tações novas e revisadas já emitidas pelo CPC, e ainda não adotadas
pela Companhia:

Normas Descrição
Aplicação obrigatória: 
Exercícios anuais com 

em ou após
IFRS 17 Contratos de seguros 1º de janeiro de 2021
Alterações à 
IFRS 10 e IAS 28

Venda ou Contribuição de 
Ativos entre um Investidor e sua 
Associada ou Joint Venture

Adiado indefinidamente

(ii) Outros pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira
vez em 2019, os quais não tiveram impacto nas demonstrações financei-
ras da Companhia: • Ciclo de melhorias anuais para as IFRS 2015-2017; •
CPC 48 - Recursos de pagamento antecipado com compensação negativa; •
CPC 33 (R1) - Alterações, reduções ou liquidação de planos; • CPC 18 (R2)
- Investimento em coligada, em controlada e em empreendimentos em conjun-
to; • CPC 19 (R2) - Negócios em conjunto; • CPC 32 - Tributos sobre o lucro; •
CPC 20 (R1) - Custos de empréstimos.
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Instituição 
financeira Tipo

Remu-
neração 2019 2018

Itaú Conta Corrente - 5 4
XP Investimentos Conta corrente - - 6
Itaú Active fix 100% do CDI 25.305 25.057
XP Investimentos AF Inv geraes FIRFCP 100% do CDI 4.465 3.228
XP Investimentos XP CorpPlus FIMCP 100% do CDI 4.486 3.235
XP Investimentos Sparta  TOPRFFICCPLP 100% do CDI - 3.215
XP Investimentos CA Vitesse FIRF CP 100% do CDI - 3.224
XP Investimentos Western Asset R FIXA 100% do CDI 6.041 -

XP Investimentos
Vinci Valorem FI 

Multimercado 100% do CDI 7.243 -

XP Investimentos
OCCAM Institucuinal 

FIC Fi II 100% do CDI 7.243 -
Total do caixa e equivalente de caixa - circulante 54.788 37.969
5. TRIBUTOS A RECUPERAR

2019 2018

Imposto de Renda – IRPJ (a) 40.838 36.530
Contribuição Social Sobre o Lucro – CSSL (a) 420 400
Impostos e Contribuições – PIS&COFINS 260
Outros 2 1
Total dos Impostos a recuperar 41.520 36.931
Total Circulante 4.050 36.931
Total Não Circulante 37.470 -
(a) Saldo negativo de imposto de renda e de contribuiçem anos calendários
anteriores, decorrentes de estimativas pagas à maior, que será utilizado para
compensação de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil - RFB
desde que o montante já pago exceda o valor do imposto ou da contribuição,
determinados com base nos resultados apurados.
6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Instituição financeira Tipo 2019 2018
Xp Investimentos Ações 25.126 21.791
Total - circulante 25.126 21.791
7. INVESTIMENTOS
O investimento na controlada Energisa é atualmente 66,36% no capital votan-
te e 30,04% do capital total, está contabilizado pelo método de equivalência 
patrimonial, tomando-se por base o patrimônio líquido da controlada em 31 de 
dezembro de 2019. Participação na controlada:

2019 2018
Capital social 3.363.685 3.363.685
Quantidade de ações possuídas (mil) 553.301 552.878
Participação no capital (%) 30,04% 30,04%
Ativo total - consolidado 39.319.814 36.418.008
Lucro líquido do exercício – consolidado 455.373 1.148.434
Patrimônio líquido 5.698.258 5.388.141
Resultado de equivalência patrimonial 136.814 402.527
Investimento (inclui ágio de R$10.887) (1) 1.722.864 1.629.229
Movimentação do investimento: 2019 2018
Saldo inicial – 2018 e 2017 1.629.229 1.164.180
Equivalência patrimonial - apurado em dezembro
de 2017 – 30,01%. - 57.730
Equivalência patrimonial - apurado entre janeiro
e novembro de 2018 – 30,01%. - 202.659
Equivalência patrimonial - apurado em 2019 e
dezembro 2018 – 30,04%. 136.814 142.138
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada
diretamente no patrimônio líquido) – outros resultados 
abrangentes – apurado em dezembro de 2017. - (11.756)
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada
diretamente no patrimônio líquido) – outros resultados
abrangentes- apurado no exercício de 2019 e 2018. (36.482) (13.452)
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada direta-
mente no patrimônio líquido) - Transações entre sócios, 
outras reservas de capital e lucros acumulados. 30.732 87.842
Baixa - perda de direito subscrição. (4) -
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada diretamente no 
patrimônio líquido)- Instrumento Financeiro – MTM (1).          16.890 (35.881)
Subscrição/aquisição e compra de ações. - 202.360
Dividendos prescritos de controlada – reflexo. 328 -
Dividendos a receber/recebidos da controlada. (54.643) (166.591)
Saldo final – 2019 e 2018 1.722.864 1.629.229

(1) Ágio de R$10.887 - a Gipar não identificou qualquer evidência de não re-
cuperação do ágio contabilizado, não tendo registrado provisão para perdas.

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
8.1. Capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional é de R$594.004 (R$594.004 em 2018), está representado 
por 401.287 (410.881 em 2018) ações, sendo 334.476 ações ordinárias nomi-
nativas; R$54.367 ações preferenciais classe A e 12.444 ações preferenciais 
classe B, ambas sem valor nominal (R$334.476 em 2018 de ações ordinárias 
nominativa e R$63.961 ações preferenciais classe A e 12.444 ações preferen-
ciais classe B, ambas sem valor nominal), sem valor nominal. Em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 02 de setembro de 2019 aprovou no Es-
tatuto Social da Companhia que todas as ações preferenciais, resgatáveis e 
sem valor nominal de emissão da Companhia, são detidas pelo acionista Itaú 
Unibanco S/A - o resgate de 10% das totalidades das ações preferenciais clas-
se A e consequente cancelamento de 6.396 ações Preferencias Classe A da 
Companhia, sem redução do capital, mediante o pagamento do montante de 
R$40.000, utilizando-se parte do saldo da reserva de capital da Companhia. 
O pagamento 1º Resgate PNA foi realizado para o acionista titular das ações 
preferenciais classe A em 30 de setembro de 2019. Em Assembleia Geral Ex-
traordinária realizada em 02 de dezembro de 2019 tendo em vista que todas 
as ações preferenciais, resgatáveis e sem valor nominal de emissão da Com-
panhia, são detidas pelo acionista Itaú Unibanco S/A, foi aprovado o resgate 
antecipado de 5%  mais 1 ação da totalidade das ações preferenciais classe 
A subscritas e integralizadas pelo Itaú Unibanco S.A., e consequente cance-
lamento de 3.198 ações Preferencias Classe A da Companhia, sem redução 
do capital, mediante o pagamento no montante de R$20.000, utilizando-se 
parte do saldo da reserva de capital da Companhia. O pagamento do resgate 
antecipado ora aprovado será realizado para o acionista titular das ações pre-
ferenciais classe A em 05 de dezembro de 2019. 8.2. Transação de capital 
– transações entre sócios:

2019 2018
Saldo inicial –2018 e 2017 (361.365) (211.405)
Transações entre sócios – reflexo (1) 16.890 (35.881)
Transações entre sócios – cancelamento (emissão)
 de ações preferenciais (2) 60.000 (200.000)

Ganho apurado com novas aquisições de participação
 em controladas diretas e indiretas (3) 27.521 85.921

Saldo final –2019 e 2018 (256.954) (361.365)
(1) Inclui parcela reflexa do percentual de participação da controlada Energisa
na EEVP, referente ao instrumento financeiro derivativo  - MTM; (2) Vide nota
explicativa 8.1; e (3) A Companhia contabilizou no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, o montante R$27.521 referente ao ganho apurado pela
controlada Energisa quando das novas aquisições de ações de controladas,
reflexo de seu patrimonio liquido. No exercício de 2018, foram contabilizados
R85.921 referente as novas aquisições de ações no montante de R$116.863
da controlada Energisa deduzido de R$30.942 perda de capital referente ao
aumento de capital efetuado pela  da controlada. 8.3. Reserva de lucros –
reserva legal: Constituída com 5% do lucro líquido do exercício antes de qual-
quer outra destinação e limitada a 20% do capital social. A constituição da re-
serva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo, acrescido do
montante das reservas de capital, exceder a 30% do capital social. 8.4. Reser-
va de lucros – reserva de retenção de lucros: Do lucro líquido do exercício,
R$87.474 (R$276.953 em 2018) foi destinado para a reserva de retenção de
lucros com base em orçamento de capital a ser aprovado em Assembleia Ge-
ral Ordinária. O saldo da reserva monta em R$532.971 (R$445.497 em 2018).
8.5. Reserva especial de dividendos: A parcela destinada aos dividendos
mínimos obrigatórios calculados a razão de 25% do lucro líquido ajustado no
exercício de 2018, no montante de R$63.386, constituída conforme AGOE
de 29/04/2019 destinados a reversa especial de dividendos de acordo com
os termos do Art. 202 §§ 4º e 5º da Lei nº 6.404/76, que se não absorvidos
por prejuízos em exercícios subsequentes, liquido do montante dos dividen-
dos atribuídos as ações ordinárias de R$14.048, pagos em 11 de março de
2019. 8.6. Dividendos: O Estatuto determina a distribuição de um dividendo
obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado, após as deduções
da reserva legal e dos dividendos prioritários a que fizerem jus as ações pre-
ferenciais classe A. Os dividendos propostos no encerramento do exercício de
2019 e 2018, foram calculados como se segue:

2019 2018
Lucro líquido do exercício 158.148 416.602
Dividendos prescritos de controladas – reflexo 328 -
Ajuste efetuado por controladas, liquido de tributos-reflexo 1.226 -
Reserva legal (5%) (7.907) (20.830)
Lucro líquido ajustado 151.795 395.772
Dividendos preferenciais classe A, ata de 08/03/2018,
  sendo: R$0,0785 por ação. (2) - 5.023
Dividendos preferenciais classe A, atas de 02/09/2019 e
 03/09/2018, sendo: R$0,1899 (R$0,2009 em 2018) por

   ação. (3) e (2) 11.942 12.851
Dividendos preferenciais classe B, atas de 02/09/2019 e
 03/09/2018, sendo: R$0,7579 (R$1,1961 em 2018) por

   ação. (3) e (2) 9.431 14.884
Dividendos Preferenciais classe A, ata de 11/03/2019,
  sendo: R$0,0641 (R$0,1348 em 2018) por ação. (3) e (1) 4.100 8.627
Dividendos intercalares ações ordinárias, ata de 
 02/09/2019, sendo:  R$0,0180 por ação. (3) 6.021 -
Dividendos atribuídos as ações ordinárias, sendo: 
 R$0,0984 (R$0,2315 em 2018) (2) 32.827 77.434
Total dos dividendos 64.321 118.819
(1) Na Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 11 de março de 2019,
a Companhia aprovou os dividendos prioritários para os acionistas detentores
das ações preferenciais classe “A” no montante de R$12.727, que inclui par-
cela de R$4.100 referente antecipação de dividendos do exercício de 2019.
Também foram pagos para os acionistas detentores das ações ordinárias o
montante de R$14.048 com parte do saldo da reserva especial de dividendos,
pagos em 11 de março de 2019. (2) Em Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária realizada em 29 de abril de 2019, foi aprovado a destinação dos divi-
dendos prioritários das ações preferenciais classe A, referente ao exercício de 
2018 no montante de R$26.501 já pagos aos acionistas e R$92.318 para pa-
gamentos de dividendos para ações ordinárias, já tendo sido pago o montante
de R$28.932 como também a destinação de R$63.386 para reserva especial
de dividendos nos termos do art . 202, §§ 4º e 5º da Lei n.º 6.404/76, que se
não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos
como dividendos assim que o permitir a situação financeira da Companhia,
vide nota explicativa nº 8.5. (3) Em Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 02 de setembro de 2019, foi aprovado a distribuição de dividendos inter-
calares do exercicio de 2019 no montante de R$12.148 para pagamentos de
dividendos prioritários previstos no estatuto da Companhia dos detentores das
ações preferencias classe “A”, tal montante considera um desconto de R$206
que foi distribuido a maior nas 2 ultimas distribuições de dividendos realizadas
pela Companhia, R$9.431 para pagamentos de dividendos prioritários previs-
tos no estatuto da Companhia dos detentores das ações preferencias classe
“B” e R$6.021 para pagamentos de dividendos para ações ordinárias. Em 02
de setembro de 2019 foram realizados os pagamentos dos dividendos. 8.7.
Outros resultados abrangentes - reflexo: Segue movimentação realizada
no exercício de 2019 e 2018:
Movimentação 2019 2018
Saldo inicial – 2018 e 2017 (101.380) (76.172)
Ganho e perda atuarial – benefícios a empregados 
  líquidos de impostos - reflexo (36.482) (25.208)
Saldo final – 2019 e 2018 (137.862) (101.380)
9. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

2019 2018
Receita de aplicações financeiras 5.237 3.303
Comissão de aval (1) 12.307 11.791
(-) Tributos s/receita financeira (1.565) (1.259)
Outras receitas financeiras 5.637 412
Total receitas financeiras 21.616 14.247
Outras despesas financeiras. (106) (39)
Total despesas financeiras (106) (39)
Total das receitas financeiras líquidas 21.510 14.208

(1) Refere-se ao valor recebido das garantias prestadas a controlada Energisa
na 7ª emissão de debêntures. O contrato tem validade de um ano podendo ser
prorrogado por igual período com taxa de 1% ao ano sobre o valor garantido.

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO
Hierarquia de valor justo: Os diferentes níveis foram assim definidos: • Nível 
1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos 
idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que 
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indireta-
mente (derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, 
que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não obser-
váveis). As aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados 
no montante de R$54.788 (R$37.969 em 2018) são classificados como ní-
vel 2 e não existem instrumentos financeiros classificados em outros níveis. 
Os valores contábeis dos ativos e passivos dos instrumentos financeiros sao 
avaliados pelo valor justo por meio do resultado. Os principais instrumentos 
financeiros não derivativos inclusos no balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2019 e 2018 estão identificados a seguir: Inclui caixa e equivalente de 
caixa e clientes e são inicialmente mensurados pelo custo amortizado usando-
-se a taxa de juros efetiva, sendo seus saldos aproximados ao valor justo.
Passivos financeiros pelo custo amortizado: Fornecedores - são mensurados
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos e/ou variações monetárias incorridas até a data
do balanço. Empréstimos, financiamentos e encargos de dívidas – os instru-
mentos financeiros estão classificados como passivos financeiros ao custo
amortizado. Os valores contábeis dos empréstimos e financiamentos obtidos
em moeda nacional, junto ao Itaú, se aproximam de seus respectivos valo-
res justos, já que as operações similares não estão disponíveis no mercado
financeiro, com vencimentos e taxas de juros comparáveis. • Derivativos: O
valor justo estimado de ativos e passivos financeiros foi determinado por meio
de informações disponíveis no mercado e por metodologias apropriadas de
avaliação. A Companhia tem como política o gerenciamento dos riscos, evi-
tando assumir posições relevantes expostas a flutuações de valor justo. Nesse
sentido, buscam operar instrumentos que permitam maior controle de riscos.
Os contratos de derivativos são efetuados com operações de swap e opções
envolvendo juros e taxa de câmbio, visando eliminar a exposição à variação
do dólar além de adequação do custo das dívidas de acordo com o direciona-
mento do mercado. Instrumento financeiro derivativo – MTM: A Companhia 
realizou aumento de capital em 23 de junho de 2017 de R$150.000 com emis-
são de 23.985 ações preferenciais classe A, em 04 de setembro de 2017 de
R$250.000 com outra emissão de mais 39.976 ações preferenciais classe A e
em 04 de dezembro de 2018 de R$200.000 com uma nova emissão de mais
12.444 ações preferenciais classe B escriturais, resgatáveis e sem valor no-
minal, totalizando R$600.000 referente 63.961 de ações classe A e 12.444 de
ações classe B totalmente subscrito e integralizado pelo Banco Itaú-Unibanco,
conforme Nota Explicativa 8.1. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 02 de setembro de 2019 e 02 de dezembro de 2019 aprovaram o resga-
te de 10% e 5%, respectivamente das totalidades das ações preferenciais
classe A e consequente cancelamento de 6.396 e 3.198 ações Preferencias
Classe A da Companhia, sem redução do capital, mediante o pagamento do
montante de R$40.000, e R$20.000 utilizando-se parte do saldo da reserva de
capital da Companhia, pagos em 30 de setembro de 2019 e 05 de dezembro
de 2019, respectivamente. As ações preferenciais emitidas pela Companhia,
apesar da Lei nº 6.404/76 trata-las como instrumento de capital, para fins con-
tábeis por possuírem prazos definidos de resgate, com direito de dividendos
fixos, prioritários e cumulativos e consequências financeiras do detentor um
direito incondicional de receber caixa e ao emissor uma obrigação que não
pode ser evitada de entregar caixa, foi registrado como um passivo financeiro,
conforme disposto no CPC 39. Do montante de R$600.000, referente ao va-
lor da integralização das ações preferencias resgatáveis, foram reconhecidos
como instrumento de dívida R$40.000 no passivo circulante e R$560.000 no
passivo não circulante na rubrica de Instrumento financeiro derivativos – MTM
em contra partida a reserva de capital – transações entre sócios. No exercí-
cio findo de 31 de dezembro de 2019 o saldo foi de R$540.000 (R$600.000
em 2018), registrados no passivo circulante R$90.000 (R$40.000 em 2018)
e no não circulante R$450.000 (560.000 em 2018). • Incertezas: Os valores
foram estimados na data do balanço, baseados em informações disponíveis
no mercado e por metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, con-
siderável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado
para produzir a estimativa mais adequada do valor justo. Como consequên-
cia, as estimativas utilizadas e apresentadas não indicam, necessariamente,
os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. •
Administração financeira de risco: A Diretoria tem responsabilidade geral
pelo estabelecimento e supervisão do modelo de administração de risco da
Companhia.  a) Risco de liquidez:  A Administração, através do fluxo de
caixa projetado, programa suas obrigações que geram passivos financeiros
ao fluxo de recebimentos de seus recebíveis ou de fontes de financiamentos
de forma a garantir o máximo possível a liquidez, para cumprir com suas obri-
gações, evitando inadimplências que prejudique o andamento das operações
da Empresa.  b) Risco de crédito: A Administração avalia que os riscos das
aplicações financeiras de suas disponibilidades são reduzidos, em função de
não haver concentração e as operações serem realizadas com bancos de
reconhecida solidez e percepção de risco. c) Risco de mercado: taxa de
juros e de câmbio: Os resultados da Companhia são suscetíveis a variações,
em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre as operações
de vendas de opções vinculadas aos swaps dos passivos atrelados a moedas
estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano. A taxa de câmbio do
dólar norte-americano encerrou o exercício findo em 31 de dezembro de 2019
com alta de 3,85% sobre 31 de dezembro de 2018, cotado a R$4,0301/USD.
A volatilidade do dólar norte-americano em 31 de dezembro de 2019 era de
10,37%, enquanto em 31 de dezembro de 2018 era de 14,34%.
11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

2019 2018
 Resultado antes dos tributos sobre o lucro 158.148 416.602
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social calculadas às 
  alíquotas fiscais combinadas (53.770) (141.645)
Ajustes:
Itens permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial 46.517 136.859
Efeitos de créditos tributários não constituídos 7.253 4.785
Imposto de renda e contribuição social - -
Alíquota efetiva - -
12. EVENTOS SUBSEQUENTES
12.1. Distribuição de Dividendos: Em Ata da Assembleia Geral Extraordi-
nária do dia 14 de fevereiro de 2020, a Companhia aprovou os dividendos 
prioritários para os acionistas detentores das ações preferenciais classe “A” 
no montante de R$8.169 bem como para os acionaistas detentores das ações 
preferencias classe “B” no montante de R$4.532, pagos em 14 de feveriro de 
2020. Nesta mesma ata foi aporvado o pagamento de dividendos intercalares 
a conta do lucro liquido do exercicio de 2019 para os acionistas detentores das 
ações ordinárias, no montante de R$6.689, pagos em 14 de fevereiro de 2020. 
12.2. Risco do COVID-19: A administração da Companhia e de sua controlada 
vem acompanhando atentamente as notícias acerca do vírus Covid-19, assim 
como as reações dos mercados em razão da expectativa de desaquecimento 
da economia global. Não foram observadas até a data da apresentação das 
demonstrações financeiras disrupção relevante nas comunidades e atividades 
econômicas nas principais áreas onde a Companhia e sua controlada atua. 
Embora não seja possível prever nesse momento a extensão, severidade e 
duração dos impactos do vírus Covid-19, a Administração entende que, até a 
data da apresentação das demonstrações financeiras, não foram identificados 
impactos significativos que pudessem modificar suas premissas de negócio e 
a mensuração dos seus ativos e passivos nas demonstrações financeiras de 
31 de dezembro de 2019. A Companhia e sua controlada espera que as pro-
vidências tomadas pelas autoridades sanitárias e de saúde sejam suficientes 
para reter a expansão do vírus no âmbito regional e global.
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O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2019
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da GUMI Brasil Participações S.A. submete à apreciação de seus acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

GUMI BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 31.035.548/0001-09

Balanços patrimoniais (em milhares de reais)

“As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, devidamente acompanhadas pelo parecer sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da Sociedade. A Administração.”

1 Informações gerais: A Gumi Brasil Participações S.A. (“Companhia” 
ou “GUMI”) foi adquirida em 19 de fevereiro de 2019 pela Guarana Urban 
Mobility Incorporated, com o principal objetivo de participar em outras 
sociedades. A controladora direta da Companhia é a Guarana Urban Mobility 
Incorporated controlada indireta da Mitsui & Co. Aquisição do controle da 
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Supervia ou 
Concessionária”): Em 28 de fevereiro de 2019, a Guarana Urban Mobility 
Incorporated e a Odebrecht Transport S.A., acionistas da Odebrecht 
Mobilidade S.A. (antiga controladora indireta da SuperVia), na proporção 
de 40% e 60%, respectivamente, celebraram um Contrato de Compra e 
Venda de Ações e cessão de Créditos (“Contrato”), visando à aquisição do 
controle acionário indireto na SuperVia. Como parte das condições previstas 
no Contrato, foram realizados determinados eventos societários, sendo eles, 
visando a segregação dos ativos relacionados ao investimento na Supervia: 
Em 30 de abril de 2019, ocorreu aporte de capital na Companhia, decorrente 
da incorporação do acervo líquido cindido da Odebrecht Mobilidade S.A. 
(“OM”), empresa que detinha o investimento indireto na Supervia, no valor de 
R$ 605.071, sendo R$ 394.451, destinados à conta de Capital Social e R$ 
210.620 destinados à conta de Reserva de Capital (Nota 15). O acervo líquido 
cindido da OM, utilizado para aumento do capital social da GUMI, estava 
composto pelos seguintes ativos:
Mútuos ...................................................................................... R$ 28 2.598
Outros ativos ............................................................................ R$ 3.912
Custo do investimento na RTC ................................................ R$ 102.436
Ágio (a) ..................................................................................... R$ 216.125
Total ......................................................................................... R$ 605.071
(a) O ágio corresponde ao valor atribuído, em 2011, em negociação envolvendo 
os antigos acionistas da OM, relacionado à mais valia do ativo intangível da 
Supervia, e que estava composto na data da cisão por R$ 208.606, 
correspondente a parcela atribuída – ágio em controladas, e do valor de 
goodwill no valor R$ 7.519. Em 31 de dezembro de 2019, o valor total do ágio, 
compondo o custo do investimento, é de 212.186 (Nota 8). • Em 20 de maio de 
2019, a Odebrecht TransPort S.A. (“OTP”), realizou aporte de capital na 
Companhia no valor de R$ 56.017, sendo R$ 36.526 destinados à conta de 
Capital Social e R$ 19.491 destinados à conta de Reserva de Capital (Nota 
15). • Em 28 de maio de 2019 a Guarana Urban Mobility Incorporated realizou 
aporte de capital na Companhia no valor de R$ 604.784, sendo R$ 550.000 em 
moeda corrente e R$ 54.784 conferente a participação detida na Rio Trens 
Corportation (“RTC”), antiga controladora da Rio Trens Participações S.A. 
(“Rio Trens”) e controladora direta da SuperVia (Nota 15).Na mesma data, a 
GUMI, realizou aporte de capital na Rio Trens no valor de R$ 759.793, sendo 
R$ 550.000 em moeda corrente e R$ 209.793 através de ativos a receber da 
Rio Trens convertidos em ações, adquirindo participação de 77,3 % e o seu 
controle. • Em 22 de julho e de 2019 a Guarana Urban Mobility Incorporated 
realizou aporte de capital na Companhia no valor de R$ 60.000 em moeda 
corrente. • Em 15 de outubro de 2019, a RTC, cedeu suas ações para a GUMI 
na proporção da sua participação em 11,4%, elevando a sua participação para 
88,7% do capital social da Rio Trens. Desta forma, a GUMI passou a deter 
diretamente 88,7% de participação no capital social da Rio Trens e o seu 
controle. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía as seguintes 
empresas controladas e com participação direta e/ou indireta: • Rio Trens – A 
Companhia possui 88,7% de participação do seu capital social e é a 
controladora direta da SuperVia. • Supervia, foi constituída em 02 de setembro 
de 1998, e é detentora de direitos e obrigações decorrentes da concessão para 
a prestação de serviços de transporte ferroviário de passageiros na região 
metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e para execução dos investimentos 
contemplados no Contrato de Concessão e aditamentos posteriores 
(“Contrato”), no que lhe foi outorgado, em caráter exclusivo, pelo prazo de 25 
anos, renovável por igual período. As operações da Supervia foram iniciadas 
em 1º de novembro de 1998 e abrangem cinco grandes linhas ferroviárias 
metropolitanas e 270 quilômetros de vias permanentes. • A SC Empreendimentos 
e Participações S.A. (“SC”) é empresa controlada pela SuperVia e têm como 
objetivo a exploração de imóveis cedidos na concessão e aluguel de espaços 
publicitários. A sede social da Companhia está localizada na Rua da América, 
210 - Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ. Das atividades e do Contato de 
Concessão: Em 28 de junho de 2007, foi assinado o aditamento nº VI ao 
Contrato de Concessão, estabelecendo mudanças nas obrigações de natureza 
civil e trabalhista. Estas mudanças referem-se principalmente à obrigação do 
Estado do Rio de Janeiro no ressarcimento de valores liquidados pela 
Companhia relativos aos processos que envolvam sucessão. Em 29 de 
novembro de 2010, foi assinado o Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessão para a exploração dos serviços públicos de transporte ferroviário 
de passageiros, que prorrogou o prazo de Concessão, até o dia 31 de outubro 
de 2048. Preço da Concessão – O preço total da outorga da Concessão 
objeto do aditivo, entendido como o valor devido em decorrência de sua 
prorrogação pelo prazo de 25 anos é de R$ 1.240.990 (um bilhão duzentos e 
quarenta milhões e novecentos e noventa mil reais), cuja composição está 
apresentada nos Anexos I e II do aditivo nº VIII do Contrato de Concessão, que 
sucintamente cita: • O preço da outorga é pago pela Concessionária por meio 
de dação em pagamento através da realização de investimentos, tais como 
aquisição de trens, revitalização de via permanente, aquisição de novo sistema 
de sinalização, etc. Estes investimentos gerarão novas receitas para a 
Companhia. Sendo certo que estes investimentos, além de atender ao 
interesse público primário, desonera o Estado da obrigação de realizar tais 
investimentos no sistema. • Os investimentos pagos ao Estado são realizados 
sem majoração da tarifa em vigor e tampouco considerados para efeito de 
revisão tarifária. Bens reversíveis – São considerados bens reversíveis, para 
os fins do aditivo e do Contrato, todos os bens destinados e vinculados à 
prestação dos serviços objeto da concessão, independentemente de serem 
propriedade da Flumitrens, Central, Estado ou da Concessionária, a qualquer 
tempo. Sucessão – O Estado, em cumprimento à cláusula 24 do Contrato de 
Concessão, consolidada na cláusula 22 do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato 
de Concessão, reconhece que os fatos havidos em data anterior à tomada de 
posse não serão de responsabilidade da Concessionária. Demais aditivos ao 
Contrato de Concessão: Em 25 de agosto de 2014, foi assinado o Nono 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos serviços 
públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto a permuta 
de investimentos previstos no Oitavo termo Aditivo, no valor de R$ 250.000 
(duzentos e cinquenta milhões de reais), onde a Companhia deixa de adquirir 
10 novos trens e reformar 41 trens antigos e se compromete a reformar seis 
estações ferroviárias estratégicas para a realização dos Jogos Olímpicos, 
promovido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) que foi realizado na 
Cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016, em troca do compromisso do Estado 
do Rio de Janeiro em adquirir 22 novos trens. As estações ferroviárias foram 
as de São Cristóvão, Deodoro, Magalhães Bastos, Vila Militar, Ricardo de 

Albuquerque e Engenho de Dentro. Em 2015, o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao 
Contrato de Concessão, exerceu o direito estabelecido em contrato com o 
consórcio chinês liderado pela China National Machinery Import & Export Corp 
para a compra de mais 10 (dez) trens, que foram entregues pelo Estado em 
2016. Também em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo 
aditivo ao Contrato de Concessão o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
licitou a compra de 12 (doze) trens. O vencedor foi a Alstom Brasil Energia e 
Transportes S.A, o Estado do Rio de Janeiro entregou todos os trens à 
Concessionária no ano de 2018. Em 21 de dezembro de 2017, foi assinado o 
Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos 
serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto 
permitir a realização de investimentos feitos pela Companhia ou sua controlada 
ou terceiro contratado por esta na exploração continua de fontes de receitas 
alternativas, acessórias ou de projetos associados, inclusive decorrente de 
exploração de centro de compras, serviço de lazer na configuração 
administrativa autônoma de shopping center ou empreendimento imobiliário 
nos bens reversíveis de demais áreas integrantes da Concessão. Este aditivo 
dá segurança jurídica a investimentos realizados por terceiros, que poderão 
explorar as receitas acessórias até o prazo final da Concessão. Reajuste de 
tarifas – As tarifas são reajustadas anualmente, com base na variação do 
IGP-M publicado pela FGV ocorrida no período de 12 meses imediatamente 
anteriores, calculado no mês de novembro de cada ano. A tarifa será objeto de 
revisão ordinária que independentemente do reajuste tarifário previsto no item 
anterior e ocorrerá a cada 5 anos ou extraordinária. A revisão extraordinária 
dar-se-á a qualquer momento na ocorrência de circunstâncias que altere o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em 02 de fevereiro de 2019, 
através da deliberação AGETRANSP nº 1056, considerando o cálculo baseado 
na variação do IGP-M apurada no período anterior, conforme estabelecido no 
mecanismo de reajuste anual ordinário, a tarifa foi ajustada para R$ 4,60. Em 
02 de fevereiro de 2020, através da deliberação AGETRANSP nº 1120 a tarifa 
foi ajustada para R$ 4,70, decorrente do reajuste anual ordinário, calculado 
com base na variação do IGP-M do período anterior. Desequilíbrio
extraordinário do Contrato de Concessão: Em 2014, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL autorizou aumentos extraordinários na tarifa de 
energia elétrica bem como a instituição das chamadas “Bandeiras Tarifárias”. 
Tal aumento extraordinário na tarifa de energia desencadeou o desequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão por ser a energia elétrica um 
dos principais insumos na operação do sistema de transporte ferroviário. Em 
28 de novembro de 2014, conforme disposto na cláusula sétima, B, parágrafo 
13, do Contrato de Concessão, a Companhia ingressou junto à AGETRANSP 
com pedido de revisão extraordinária do Contrato de Concessão. Em junho de 
2015, através da Deliberação 678/2015 a AGETRANSP reconheceu o direito 
da Companhia e recomendou que o Poder Concedente adotasse medidas 
compensatórias para reequilibrar a Companhia. Em 28 de dezembro de 2015, 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro – (“ERJ”), editou o Decreto lei nº 
7.173/2015 que “Dispõe sobre o resgate, pelo Estado do Rio de Janeiro, de 
obrigações da Supervia – Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. 
oriundas do fornecimento de energia elétrica e autoriza sua compensação com 
créditos tributários já constituídos ou que venham a ser constituídos contra a 
Light S.E.S.A.”. Dessa forma, o montante da dívida da Companhia, até o mês 
de novembro de 2015, no valor de R$ 39 milhões decorrente das faturas de 
energia elétrica pagas parcialmente, foi liquidado pelo Governo do Estado do 
Rio de Janeiro perante o concessionário de energia. Em 17 de novembro de 
2016, a Companhia decidiu por ingressar com ação na 16ª Vara de Fazenda 
Pública, através do processo 0394553-02.2016.8.19.0001, com o objetivo de 
demandar o ERJ quanto à solução para o reequilíbrio extraordinário do 
Contrato de Concessão, processo no qual a Light foi incluída no polo passivo 
da ação, uma vez que a partir de janeiro de 2017 a Companhia passou a 
realizar o pagamento parcial das faturas de energia elétrica, com base nos 
critérios estabelecidos pela nota técnica nº 18, de 21 de dezembro de 2015, 
emitida pela AGETRANSP a fim de determinar a parcela devida pela 
Companhia e a parcela de responsabilidade do ERJ. Em 19 de dezembro de 
2016, a Light ingressou com pedido de falência contra a Supervia através do 
processo 0434451-22.2016.8.19.0001, alegando a insolvência da Companhia 
pelo não pagamento de parte das faturas de energia elétrica relativas ao 
segundo semestre de 2016, as quais já eram objeto de discussão no processo 
0394553-02.2016.8.19.0001 que tramita na 16ª Vara de Fazenda acima 
descrito. Em 03 de maio de 2017, a 16ª Vara de Fazenda Pública reconheceu 
que há um desequilíbrio econômico financeiro no contrato de concessão, 
contudo, negou liminar com antecipação de tutela para que o ERJ assumisse 
o valor a pagar para a concessionária de energia elétrica, pois o ERJ 
encontrava-se em crise financeira e não vem conseguindo honrar em dia seus 
compromissos com o funcionalismo público. Na visão do judiciário, faz 
necessário analisar a fundo tal questão, sendo prudente o diálogo entre todos 
os envolvidos. Em 29 de setembro de 2017, a 16ª Vara de Fazenda Pública 
intimou a AGETRANSP pelo Ofício 131/2017/OF a se pronunciar no sentido de 
que fosse informado se as revisões extraordinária e ordinária do contrato de 
concessão celebrado entre a SUPERVIA e o ERJ, foram efetivas no sentido de 
estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do mesmo. Em 30 de outubro de 
2017, a AGETRANSP emitiu o OF. AGETRANSP/PGA nº 038/17, onde 
informou que o equilíbrio do contrato foi efetivado até novembro de 2015. A 
Administração da Companhia entende que esse ofício reforça o entendimento 
que o ERJ é o devedor da diferença da fatura emitida pelo concessionário de 
energia elétrica, cujo montante em desequilíbrio até a data base 31 de 
dezembro de 2019 é de 193.913 (R$ 172.924 em 2018) (Nota 7) reconhecidos 
nas demonstrações contábeis na rubrica “Contas a receber” no Ativo não 
circulante. Em 30 de julho de 2018, a Supervia celebrou acordo Termo de 
Quitação e Outras Avenças com a Light Serviços de Energia S.A. , homologado 
judicialmente (Nota 13(c)) para encerramento da ação de falência (0434451-
22.2016.8.19.0001) e ações de cobrança ajuizadas pela Light . A celebração 
do referido acordo (1) permitiu a migração da Companhia para o Ambiente de 

Contratação Livre (ACL), solucionando de forma definitiva a situação de 
desequilíbrio no Contrato de Concessão no que tange aos aumentos 
extraordinários na tarifa de energia elétrica, e (2) fez com que a Light desistisse 
do recurso interposto no requerimento de falência e de todas as ações de 
cobrança ajuizadas contra a Supervia. O acordo celebrado entre a Light e a 
Supervia, acima descrito, não renuncia, sob qualquer aspecto, ao direito 
pleiteado pela Supervia na ação que tramita na 16ª Vara de Fazenda, referente 
ao desequilíbrio econômico financeiro do Contrato de Concessão por valores 
que cabem ser liquidados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tal 
acordo foi aditado em 24 de junho de 2019 a fim de repactuar a forma de 
parcelamento da parte desequilibrada das faturas de energia. Em 01 de agosto 
de 2018, após a celebração do Termo de Quitação e Outras Avenças celebrado 
com a Light, as partes manifestaram-se, conjuntamente, pela desistência da 
ação apenas quanto à Light, com sua consequente exclusão do polo passivo 
do processo nº 0394553-02.2016.8.19.0001, e o prosseguimento do processo 
em relação ao Estado. Em 27 de setembro de 2019, a Supervia apresentou 
petição, informando que pretende produzir prova pericial econômico financeira 
e prova documental superveniente. Em 18 de outubro de 2019, foi proferida 
decisão que (i) homologou o pedido de desistência formulado pela Supervia, 
julgando o processo extinto sem resolução do mérito em relação à Light; (ii) 
entendeu que o julgamento do feito dispensa a produção de outras provas; e 
(iii) determinou a remessa dos autos ao MP para parecer de mérito. A emissão 
dessas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, da GUMI foi 
autorizada pela Administração em 18 de março de 2020.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 
31 de dezembro de 2019 (em milhares de reais, exceto quando indicado de 
outra forma)

Ativo Controladora Consolidado
Circulante 2019 2019

Caixa e equivalentes de caixa ........................ 62.957 78.564
Conta reserva ................................................. - 63.551
Contas a receber ............................................ - 119.373
Estoques  ........................................................ - 9.687
Sociedades l igadas ......................................... 100.284 100.284
Outros ati vos ................................................... 6.426 32.454

169.667 403.913
Ativos não circulantes mantidos para venda .. 3.799

169.667 407.712
Não circulante

Contas a receber ............................................ - 259.878
Tributos diferidos ............................................ - 212.759
Sociedades l igadas ......................................... 31.508 31.508
Depósitos compulsório e judiciais ................... - 18.935

31.508 523.080
Investimentos .................................................. 1.130.332 -
Imobilizado e Intangível .................................. 142 2.336.733

1.161.982 2.859.813
Total do ativo ................................................... 1.331.649 3.267.525

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante 2019 2019

Fornecedores ................................................... 216 67.437
Empréstimos e financiamentos ........................ - 68.549
Salários e encargos sociais  ............................ 335 26.666
Parcelamentos ................................................. - 34.183
Concessão a pagar .......................................... - 4.810
Sociedades l igadas .......................................... - 3.207
Outros passivos ............................................... 280 33.488

831 238.340
Não circulante

Empréstimos e financiamentos ........................ - 763.088
Parcelamentos ................................................. - 131.629
Concessão a pagar .......................................... - 13.756
Tributos diferidos ............................................. - 353.839
Provisão para contingências ............................ - 68.059
Outros passivos ............................................... - 34.912

 - 1.365.283
Patrimônio líquido

Capital soci al .................................................... 1.095.762 1.095.762
Reserva de capital ........................................... 227.949 227.949
Ajuste de valor patrimonial ............................... 8.862 8.862
Prejuízos acumul ados ...................................... (1.755) (1.755)

1.330.818 1.330.818
Participação dos não controladores ................. - 333.084
Total do patrimônio líquido ............................... 1.330.818 1.663.902

Total do passivo e patrimônio líquido ............ 1.331.649 3.267.525

Demonstrações do resultado
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Operações 2019 2019
Receitas.............................................................. - 547.134
Custos dos serviços prestados........................... - (312.527)
Custo de construção........................................... - (62.937)
Lucro bruto ....................................................... - 171.670
Despesas com vendas  ...................................... - (622)
Despesas gerais e administrativas ..................... (2.970) (144.723)
Outras despesas, líquidas .................................. (74) 4.865
Resultado de equivalência patrimonial ............... (6.885) -
(Prejuízo) lucro operacional ............................ (9.929) 31.190
Receitas financeiras ........................................... 11.089 19.031
Despesas financeiras ......................................... (210) (72.978)
Resultado financeiro líquido ........................... 10.879 (53.947)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
e da contribuição social................................... 950 (22.757)
Imposto de renda e contribuição social - -

Corrente ........................................................... (2.705) (2.703)
Diferidos ...........................................................  - 19.543

Prejuízo do exercício........................................ (1.755) (5.917)
Prejuízo atribuído aos acionistas controla-
dores .................................................................. (1.755) (1.755)
Prejuízo atribuído aos acionistas não con-
troladores .......................................................... - (4.162)
Prejuízo por ação atribuível aos acionistas 
da Companhia durante o exercício (expres-
so em R$ por ação) .......................................... (0,0054)

Demonstração do resultado abrangente (em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2019 2019
Prejuízo do exercício........................................ (1.755) (5.917)
Total do resultado abrangente do exercício .. (1.755) (5.917)
Resultado abrangente atribuído ao acionista 
controlador ........................................................ (1.755) (1.755)
Resultado abrangente atribuído ao acionista 
não controlador ................................................ - (4.162)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais)

Capital social Reserva de capital
Ajuste de valor 

patrimonial
Prejuízos

acumulados
Participação dos 

não controladores Total
Em 30/04/2019 .......................................................
Aumento de capital social....................................... 1.095.762 - - - - 1.095.762
Constituição reserva de capital .............................. - 227.949 - - - 227.949
Diferença de investimento em controlada ................. - - 8.862 (1.755) 333.084 340.191
Prejuízo do exercício .............................................. - - - - - -
Em 31/12/2019 ....................................................... 1.095.762 227.949 8.862 (1.755) 333.084 1.663.902

Demonstração do fluxo de caixa (em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Controladora Consolidado

2019 2019
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
e da contribuição social................................... 950 (22.757)
Ajustes de

Amortização/depreciação ................................ 7 59.041
Prejuízo na baixa de intangível ........................ - 14
Despesas fi nanceiras ....................................... (10.879) 53.947
Provisão (reversão) para contingências .......... - 80.909
Ajuste de avaliação patrimonial ....................... 8.862 8.862
Equivalência patri monial .................................. 6.885 -

4.875 202.773
Variação nos ativos e passivos
Estoques............................................................. - 1.098
Contas a receber de clientes .............................. - (39.447)
Outros recebíveis ............................................... 1.304 (1.514)
Fornecedores ..................................................... 217 (16.434)
Outras obrigações .............................................. (1.550) (9.393)

(29) (65.690)
Caixa gerado nas operações ........................... 5.796 114.326
Juros pagos  ........................................................ - (149.477)
Impostos de renda e contribuição social pagos . (2.690) (2.690)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativida-
des operacionais .............................................. 3.106 (37.841)
Fluxos de caixa das atividades de investi-
mentos
Adições do ativo imobilizado e intangível ........... (149) (69.435)
Aporte de capital social em controlada............... (550.000) -
Caixa líquido aplicado pelas atividades de 
investimento ..................................................... (550.149) (69.435)
Fluxos de caixa das atividades de financia-
mentos
Obtenção de empréstimos ................................. - 5.000
Pagamentos de empréstimos ............................. - (451.114)
Aumento de capital social................................... 610.000 610.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamento ................................................... 610.000 163.886
Caixa e equivalente de caixa gerado .............. 62.957 56.610
Caixa e equivalente de caixa no ínicio do 
período .............................................................. - 21.954
Caixa e equivalente de caixa no final do 
exercício ............................................................ 62.957 78.564

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Operadoras ampliam medidas para potencializar  
acesso dos clientes à informação, entretenimento

As principais operadoras 
de telecomunicações, re-
presentadas pelo Sinditele-
brasil, estão unidas em um 
movimento de apoio aos bra-
sileiros no combate ao novo 
Coronavírus.

No momento em que a 
maioria da população está 
reclusa em suas casas, em 
isolamento social, as opera-
doras desenvolveram várias 
iniciativas conjuntas para 
ajudar as pessoas a se man-
terem conectadas, informa-
das, entretidas e capazes de 
trabalhar e produzir, mesmo 
à distância.

Entre as medidas já anun-
ciadas, estão a liberação 

temporária de conteúdos de 
TV e streaming, a concessão 
de bônus de internet no celu-
lar e na banda larga residen-
cial, além da veiculação das 
campanhas de esclarecimen-
to do Ministério da Saúde, 
SUS, Secretarias Estaduais e 
Municipais de saúde.

O App Coronavírus SUS, 
que oferece informações ofi-
ciais atualizadas, pode ser 
acessado nos smartphones 
de forma ilimitada, gratuita 
e universal, sem descontar 
do plano de internet móvel, 
em todas as operadoras.

Diante do caráter essen-
cial que os serviços de tele-
comunicações possuem, as 

operadoras também toma-
ram todas as medidas cabí-
veis visando garantir a saúde 
dos seus clientes, familiares 
e colaboradores, principal-
mente nos casos em que uma 
visita técnica residencial se 
faz necessária. Os canais 
de vendas e atendimento 
presenciais foram desmobi-
lizados e os canais digitais 
de atendimento estão sendo 
adaptados para garantir a 
continuidade do atendimento 
aos clientes, especialmente 
no que se refere a recarga de 
planos pré-pagos, emissão 
de boleto eletrônico e alter-
nativas de canais digitais de 
pagamento, adotando políti-

cas individuais de incentivos 
para adoção destes canais e 
também de opções como o 
débito automático em conta 
corrente (DCC) ou o débito 
direto autorizado (DDA).

Cientes do momento com-
plexo pelo qual passa o país 
e do papel central que seus 
serviços e redes desempe-
nham, as operadoras foram 
além e anunciam neste mo-
mento novas medidas para 
auxiliar especialmente as 
pessoas que, em função do 
isolamento, terão maior di-
ficuldade de manter seus 
negócios ou sua geração de 
renda durante este período.

Entre as novas iniciativas, 

estão uma maior flexibilida-
de para adequação dos pla-
nos contratados e também 
no processo de cobrança, 
para clientes que encontrem 
dificuldade para se manter 
adimplentes, seja pela res-
trição de mobilidade ou pela 
situação financeira mais des-
favorecida pela crise.

Neste sentido, as operado-
ras estão implementando al-
gumas revisões em suas polí-
ticas de negociação de dívidas 
por inadimplência, buscando 
criar melhores condições de 
prazo e/ou isenção de juros 
neste momento.

Com essas medidas, as 
operadoras e o Sinditelebra-

sil esperam que os clientes 
em situação mais crítica te-
nham, em última análise, 
alternativas para seguir usu-
fruindo dos serviços ao lon-
go do período da crise.

As medidas anunciadas 
são válidas por tempo inde-
terminado e passam a vigo-
rar a partir desta sexta-feira, 
27. Elas serão reavaliadas 
em regime permanente nos 
comitês de crise de cada 
operadora, onde são moni-
torados os impactos da crise 
nas pessoas, nas redes e ser-
viços e no negócio de cada 
empresa.
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LECCA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
CNPJ/MF nº 07.652.226/0001-16 

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis de 31/12/2019 (Em MR$)

Demonstração do Resultado do 2º Sem/2019 e de 31/12/2019 e 2018 Demonstrações do Fluxo de Caixa do 2º Sem/2019 e 31/12/19 e 2018 
(Em MR$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
do 2º Sem/2019 e de 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Demonstrações dos Resultados abrangentes do 2º Semestre e 
Exercícios findos em de 31/12 (Em MR$, exceto o lucro líquido por cotas)

Prezados Senhores, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A, submete à apreciação de V.S.ª, o Relatório de Administração e as correspondentes demonstrações 
contábeis, acompanhadas pelas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referente ao semestre e exercício findos em 31/12/2019. Desempenho Econômico-Financeiro: A Lecca CFI S/A segue expandindo seus negócios 
de forma sustentada, ampliando e alavancando negócios através de novos produtos e clientes, e incrementando sua participação no mercado. Seguimos priorizando o aprimoramento dos controles de riscos, políticas e procedimentos de 
controles internos, visando atender às recomendações do Banco Central do Brasil e as boas práticas de mercado. Rio de Janeiro, 20/03/2020.

1. Contexto Operacional. A Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 
(“CFI”) é a instituição líder do Conglomerado Financeiro formado com a Lecca Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., perante o Banco Central do Brasil 
(BACEN). A CFI tem como principais objetivo a concessão de crédito pessoal, 
empresarial e a concessão de crédito direto ao consumidor (CDC). Além dos recur-
sos próprios a CFI capta no mercado via emissão de Letras de Câmbio (LC), Re-
cibos de Depósitos Bancários (RDB) e Depósitos a Prazo com Garantia Especial 
(DPGE). 2. Apresentação sas Demonstrações Contábeis. 2.1.  Base de apre-
sentação. O Real é a moeda funcional da instituição. As demonstrações contábeis 
estão apresentadas em milhares de reais e foram arredondadas para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações contábeis fo-
ram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições do Sistema Financeiro Nacional, emanadas das normas e instru-
ções do Banco Central do Brasil e em consonância com o COSIF – Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional. As demonstrações contábeis do 
segundo semestre e exercício findos em 31/12/2019 foram aprovadas pela admi-
nistração em 18/03/2020, estão sendo apresentadas em comparação ao exercício 
findo em 31/12/2018 e contemplam uma visão verdadeira e apropriada da evolu-
ção e resultados da instituição. A Administração avaliou a habilidade da CFI de con-
tinuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para 
dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não 
tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas sig-
nificativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Portanto, as demons-
trações contábeis foram preparadas com base nesse princípio. 2.2.  Alteração nas 
normas contábeis brasileiras. Com relação às normas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamento Contábeis – CPC, relacionadas ao processo de convergência às 
normas internacionais de contabilidade, foram adotados para fins de elaboração e 
divulgação das demonstrações contábeis apenas os pronunciamentos aprovados 
pelo Banco Central do Brasil, sendo as principais alterações introduzidas e que 
impactaram as demonstrações contábeis: • Resolução nº 3.566/08 - redução do 
valor recuperável de ativos (CPC 01 (R1)); • Resolução nº 3.604/08 - demonstra-
ção do Fluxo de Caixa (CPC 03 (R2)); • Resolução nº 3.605/08 - que estabeleceu 
o novo critério para registro de Reserva de Capital; a obrigatoriedade de destinar 
o lucro apurado em cada exercício, seja através da distribuição de dividendos ou 
da constituição de Reserva de Lucros; • Resolução nº 3.750/09 - divulgação sobre 
partes relacionadas (CPC 05 (R1)); • Resolução nº 3.823/09 - provisões, passivos 
contingentes e ativos contingentes (CPC 25); • Resolução nº 3.973/11 - eventos 
subsequentes (CPC 24); Resolução nº 3.989/11 - pagamento baseados em ações 
(CPC 10 (R1)); • Resolução nº 4.007/11 - políticas contábeis, mudança de estima-
tiva e retificação de erro (CPC 23); • Resolução nº 4.144/12 - estrutura conceitual 
para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro (Pronunciamento 
conceitual básico), exceto nas matérias não conflitantes com os dispositivos do 
BACEN (CPC 00 (R2)); • Resolução nº 4.424/15 - registro contábil e evidenciação 
de benefícios a empregados (CPC 33 (R1)); • Resolução nº 4.524/16 efeitos das 
mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis (CPC 
02 (R2)); • Resolução nº 4.534/16 Ativo Intangível (CPC 04 (R1)); Resolução nº 
4.535/16 Ativo Imobilizado (CPC 27). 3. Principais Práticas Contábeis. a. Caixa 
e equivalentes de caixa. Incluem, conforme Resolução CMN nº 3.604/08, dinhei-
ro em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, 
com risco insignificante de mudança de valor, com prazo de vencimento, na data de 
aquisição, igual ou inferior a 90 dias. b. Aplicações interfinanceiras de liquidez. 
As operações estão registradas a valor presente, líquidas dos custos de transação 
incorridos, calculados “pro-rata dia” com base na taxa efetiva das operações. c. Tí-
tulos e valores mobiliários. Os títulos e valores mobiliários são classificados nos 
termos da Circular BACEN nº 3.068/01, em três categorias apresentadas abaixo: 
i - Títulos para negociação – títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo 
de serem ativa e frequentemente negociados, ajustados pelo valor de mercado, 
em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são 
reconhecidos no resultado do período; II - Títulos disponíveis para venda – títulos 
e valores mobiliários que não se enquadrem como para negociação nem como 
mantidos até o vencimento, ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à 
conta destacada no Patrimônio Líquido, líquido dos efeitos tributários. Os ganhos e 
perdas de títulos disponíveis para venda, quando realizados, serão reconhecidos 
na data de negociação na demonstração do resultado, em contrapartida de conta 
específica do Patrimônio Líquido; III - Títulos mantidos até o vencimento – títulos 
e valores mobiliários, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção 
e a capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, 
avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos em contrapartida 
ao resultado do período. d. Operações de crédito e outros créditos (operações 
com características de concessão de crédito). Registradas a valor presente, 
calculadas “pro-rata dia” com base na variação do indexador e na taxa de juros 
pactuados, sendo atualizadas até o 59º dia de atraso, observada a expectativa do 
recebimento. A partir do 60º dia, o reconhecimento no resultado ocorre quando do 
efetivo recebimento das prestações. e. Provisão para crédito de liquidação du-
vidosa. Constituída com base na análise dos riscos de realização dos créditos, em 
montante considerado suficiente para a cobertura de eventuais perdas, conside-
rando o provisionamento mínimo requerido na Resolução CMN nº 2.682/99. f. Imo-
bilizado de Uso. Estão demonstrados pelo custo de aquisição e são depreciados 
pelo método linear com base em taxas anuais variáveis de 4% (imóveis de uso), 
10% (Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso) e 20% (Equipamentos e Siste-
mas de Processamento de Dados). g. Passivo Circulante. O passivo circulante 
está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. h. De-
pósitos a prazo e recursos de aceites cambiais. Estão demonstrados pelo valor 
da exigibilidade, acrescido dos encargos incorridos até a data do balanço (“pro rata 
dia”). i. Contas a Pagar e Fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores são 
reconhecidas pelo valor dos serviços prestados ou produtos adquiridos. j. Provi-
sões. São reconhecidas quando: i) a instituição tem uma obrigação presente ou 
não formalizada como resultado e eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e ii) o valor possa ser estimado 
com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos 
que devem ser necessários para liquidar a obrigação. k. Tributos. Os tributos são 
apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir:
Tributos Alíquotas
Imposto de renda - IR (15% + adicional de 10%) 25%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (até 31/12/18) 20%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (a partir de 01/01/19) 15%
PIS/Pasep 0,65%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 4%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 2% ou 5% (*)
(*) Para o serviço de administração de fundos, colocação de títulos, corretagens a 
alíquota é 2% e para o serviço de custódia e outros serviços é de 5%. A forma de 
tributação é Lucro Real anual com balancetes de suspensão e redução. A provi-
são para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social, quando devidos, são 
calculados com base nas leis tributárias em vigor na data do balanço, incluindo 
o adicional do Imposto de Renda. l. Ativos e Passivos Contingentes. O reco-
nhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e 
obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios descritos a seguir: • 
Contingências ativas: Não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, ex-

ceto quando da existência de evidências que garantam a sua realização; sobre as 
quais não cabem mais recursos. • Contingências passivas: São reconhecidas nas 
demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos 
e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judi-
cial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das 
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pe-
los assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto 
aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão e divulgação. m. 
Reconhecimento das Receitas e Despesas. As receitas e despesas são reco-
nhecidas segundo o regime de competência. n. Ativo e passivo circulante, ativo 
realizável e passivo exigível a longo prazo. Demonstrados pelos valores de rea-
lização e exigibilidade, incluindo os rendimentos, encargos e variações monetárias 
auferidas e incorridas até a data do balanço. Os valores realizáveis e exigíveis até 
um ano após a data-base são classificados no Circulante e após um ano da data-
-base, no Longo prazo. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa. Estão compostos da
seguinte forma: 31/12/2019 31/12/2018

Saldo Saldo
Disponibilidades 5.460 108
Aplicações em depósitos interfinanceiros 1.500 -
TVM - Cotas de fundos de investimentos 7.409 62.754
Total 14.369 62.862
5. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez. Em 31/12/2019 as aplicações interfi-
nanceiras de liquidez são representadas por certificados de depósitos interbancá-
rios, com prazos de vencimento máximo em até 90 dias, no montante de R$ 1.500 
(31/12/2018 - R$ 0). 6. Títulos e Valores Mobiliários. Em 31/12/2019 os títulos 
e valores mobiliários são representados por aplicações em cotas de fundo de in-
vestimento sem prazo de vencimento final, no montante de R$ 7.409 (31/12/2018 
- R$ 62.754) e em Letras Financeiras do Tesouro (LFT) com prazo de vencimento 
para março de 2022 no montante de R$ 869 (31/12/2018 - R$ 820). Todos os títu-
los estão classificados na categoria de “Títulos para negociação”. 7. Operações 
de Crédito. As operações de crédito e outras operações com características de 
concessão de crédito podem ser assim demonstradas: a. Operações de crédito. 
i. Por modalidade de crédito: 2019 2018
Modalidade de crédito Saldo Provisão Saldo Provisão
Empréstimos 54.040 903 37.020 1.000
Financiamentos 679 3 805 4
Total 54.719 906 37.826 1.004
ii. Por nível de risco e faixa de vencimentos:

2019 2018
A vencer

Nível de 
risco

Venci-
das

Em até 3 
meses

De 3 a 12 
meses

Após 12 
meses Total

Provi-
são Total

Pro-
visão

A - 16.090 22.309 6.263 44.662 223 36.546 183
B 1.626 1.917 4.056 905 8.504 85 123 1
C 49 70 147 65 331 10 1 -
D 77 72 152 75 376 37 309 31
E 66 44 90 47 247 74 16 4
F 46 24 57 27 154 77 7 4
G 59 23 50 21 153 108 145 102
H 157 32 73 30 292 292 679 679

Total 2.080 18.272 26.934 7.433 54.719 906 37.826 1.004
iii. Por tipo de cliente e atividade econômica:
Setor 2019 2018
Pessoas físicas 18.937 8.021
Pessoa jurídica - Comércio 32.782 29.805
Total 54.719 37.826
b. Outros créditos – com característica de concessão de crédito. Composto, 
exclusivamente por créditos a receber referentes a operações de recebíveis com 
o setor de comércio. Os níveis de risco e as faixas de vencimento, podem ser de-
monstrados da seguinte forma:

2019 2018
Nível
de risco

A vencer Pro-
visão

Pro-
visãoVencidas Em até 3 meses De 3 a 12 meses Total Total

A 446 9.066 220 9.732 49 1.292 6
B 27 - - 27 - 128 1
C 130 - - 130 4 - -
D 97 - - 97 10 - -
Total 700 9.066 220 9.986 63 1.420 7
c. Créditos baixados para prejuízo, renegociação e recuperação. No exercício 
findo em 31/12/2019 houve R$ 547 referente a baixa de créditos para prejuízo 
(31/12/2018 – R$ 33) e R$ 261 referente à recuperação de créditos baixados para 
prejuízo (31/12/2018 – R$ 189). 8. Outros Créditos – Diversos. Em 31/12/2019 a 
CFI possui outros créditos a receber, composto substancialmente, por valores a re-
ceber por meio de repasse de contratos, no valor de R$6.367 (31/12/2018 – R$805). 
9. Imobilizado 2019 2018

Imobilizado de uso
Valor de 

custo
Depre-
ciação

Valor 
líquido

Valor 
líquido

Edificações 700 (5) 695 -
Instalações 11 - 11 -
Benfeitorias em imóveis de terceiros 553 (553) - -
Máquinas e equipamentos 198 (150) 48 62
Sist. Proc. Dados - Software 157 (157) - -
Sist. Proc. Dados - Hardware 3 (3) - -
Total 1.622 868 754 62
10. Depósitos 31/12/2019 31/12/2018

Depósitos Total
Até 90 

dias
De 91 a 

180 dias
De 181 a 
365 dias

Acima de 
365 dias Total

Depósito interfinanceiro 640 640 - - - 261
Depósito a prazo 26.921 945 4.220 2.571 19.185 47.326
Total 27.561 1.585 4.220 2.571 19.185 47.587
Os depósitos são indexados à taxa referencial de juros (CDI). 11. Recursos de 
Aceites Cambiais. 31/12/2019 31/12/2018
Recursos e aceites 
cambiais Total

Até 90 
dias

De 91 a 
180 dias

De 181 a 
365 dias

Acima de 
365 dias Total

Letra de câmbio – pré 6.411 166 312 887 5.046 5.928
Letra de câmbio – pós 25.107 2.061 2.485 10.250 10.311 26.401
Total 31.518 2.227 2.797 11.137 15.357 32.329
Em 31/12/2019 e 2018 os recursos de aceites cambiais são representados por 
letras de câmbio (LCs) remuneradas com base na taxa referencial de juros (CDI) 
ou prefixados com taxas entre 7,5% a.a. a 14% a.a. 12. Outras Obrigações. a. 
Fiscais e previdenciárias. Em 31/12/2019 e 2018 as obrigações fiscais e previ-
denciárias são representadas por impostos e contribuições a recolher, dentre eles 
IOF, IRPJ e CSLL no montante de R$785 e R$424 (31/12/2018 - R$635 e R$164). 
b. Diversas 31/12/2019 31/12/2018
Contas a pagar 102 179
Comissão a correspondentes 1.663 -
Credores diversos 4.641 1.238
Contingências (Nota 13) 1.007 918

7.413 2.335
13. Passivos Contingentes. As contingências são avaliadas com base nas me-
lhores estimativas da Administração, levando em consideração a opinião dos as-
sessores jurídicos e são classificadas de acordo com as determinações do CPC 25 
- Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovada pelo Banco 
Central do Brasil através da Resolução CMN nº 3.823/09. Em 31/12/2019 a CFI 
possui processos com probabilidade de perda provável e possível nos valores de 
R$1.007 e R$4.372 respectivamente (31/12/2018 - R$918 e R$969). 14. Imposto 

de Renda e Contribuição Social. Em 31/12/2019 e 2018 o imposto de renda 
foi calculado a alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional 
de 10%. Em 21/05/2015, foi publicada a Medida Provisória nº 675 (MP 675/15) 
que elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos setores 
financeiro e segurador de 15% para 20% do lucro tributável, a partir/09/2015. Em 
7/10/2015, foi publicada a Lei 13.169, que reduz a alíquota de 20% para 15% a 
partir de 2019. 15. Patrimônio Líquido. a) O Capital Social está representado 
por 19.500.000 ações ordinárias sem valor nominal, totalmente subscrito e inte-
gralizado em moeda corrente do país, de domiciliados no país. b) Em 31/10/2019 
foi distribuído dividendos no montante de R$ 463, equivalente a R$ 0,02378071 
por ação. 16. Receitas de Intermediação Financeira. O saldo desse grupo está 
composto da seguinte forma:
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Rendas de empréstimos 19.993 16.947
Rendas de financiamentos 4.949 3.539
Recuperação de créditos baixados como prejuízo 261 665
Total 25.203 21.151
17. Outras Despesas Administrativas. As outras despesas administrativas estão 
assim representadas:
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Despesas de Água, Energia e Gás 101 114
Despesas de Alugueis 381 421
Despesas de Comunicações 338 242
Despesas de Contribuições Filantrópicas - 10
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens 16 19
Despesas de Material 7 8
Despesas de Processamento de Dados 2.642 2.660
Despesas de Promoções e Relações Públicas 4 -
Despesas de Propaganda e Publicidade 3 70
Despesas de Publicações 21 19
Despesas de Servicos do Sistema Financeiro 85 94
Despesas de Servicos de Terceiros 19.639 13.017
Despesas de Servicos Técnicos Especializados 1.095 1.158
Despesas de Transporte 1 2
Outras Despesas Administrativas 3.059 2.557
Despesas de Depreciação 25 39
Total 27.417 20.430
18. Partes Relacionadas: As transações com partes relacionadas são efetuadas 
em taxas e condições usuais de mercado e estão assim representados:

31/12/2019 31/12/2018
Empresas do mesmo grupo econômico
Depósitos Interfinanceiros 640 261
Depósitos a prazo 922 377
Controlador e membros da família
Recursos de aceites cambiais - 2
Depósitos a prazo 1.742 5.939

3.304 6.579
19. Gerenciamento de Risco: A gestão de riscos das operações é realizada por 
meio de políticas internas e equipes multidisciplinares, independentes das áreas 
de negócio da CFI, que monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/
ou processos, incluindo os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Essas 
estruturas de gerenciamento estão discriminadas nos relatórios anuais e no site da 
CFI. A estratégia de gestão de risco e os respectivos efeitos nas demonstrações con-
tábeis atendem plenamente ao disposto pela Resolução nº 4.557 do CMN e estão 
resumidos da seguinte forma 
a. Limites operacionais. 31/12/2019 31/12/2018
Patrimônio líquido – CFI 19.999 20.301
Nível 1 20.020 20.255
Capital Principal 20.020 20.255
Patrimônio de Referência (PR) - (a) 20.020 20.255
Patrimônio de Referência Exigido (PRE) 8.743 10.760
Exposição total ponderada pelo risco (RWA) – (b) 109.282 124.757
Risco de Crédito 74.775 100.777
Risco Operacional 34.507 23.980
Índice de Basiléia - (a/b) 18,3% 16,2%
Índice de Imobilização 3,6% 2,0%
Limite para imobilização (LI) 10.010 10.124
Situação para o limite de imobilização 754 403
Valor da margem ou insuficiência 9.256 9.721
As Resoluções nº 4.192/13 e nº 4.278/13 do CMN dispõem sobre os critérios de 
apuração dos Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, e a resolução 
nº 4.193/13 institui o Adicional de Capital Principal. Para os cálculos das parcelas 
de risco, foram observados os procedimentos das Circulares BACEN nº 3.644/13, 
3.652/13, 3.679/13 e 3.696/14 para risco de crédito, e das Circulares nº 3.640/13 e 
3.675/13 para risco operacional. A CFI optou pela abordagem do indicador básico 
para mensuração do Risco operacional. Nos exercícios findos em 31/12/2019 e 
2018, todos os limites operacionais estão devidamente atendidos. b. Gerencia-
mento de capital. Visa o monitoramento, o controle e avaliação da necessidade 
de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita, consideran-
do os objetivos estratégicos da instituição. A CFI adota uma postura prospectiva, 
antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas 
condições de mercado nos termos da Resolução CMN nº 4.557/17. Atuando de 
forma conservadora, não assumindo posições de risco no mercado de derivativos, 
respeitando rigorosamente os limites de diversificação e concentração máximos 
estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. c. Risco de crédito, Fundamentado 
na Resolução CMN nº 4.557/17 a exposição ao risco de crédito pela CFI está 
ligada a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, 
por determinada contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações 
de crédito ou de títulos e valores mobiliários. Todas as operações de crédito da CFI 
são avaliadas conforme Resolução CMN nº 2.682/99 do BACEN, para correta ade-
quação nas classes de risco e quando necessário o respectivo registro de provisão 
para perda. Instrumentos mitigadores a CFI, além de atuar de forma conservadora, 
respeitados rigorosamente os limites de diversificação e concentração máximos 
estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, realiza uma criteriosa seleção de seus 
clientes. d. Risco de mercado. Fundamentado na Resolução CMN nº 4.557/17 a 
exposição ao risco de mercado está ligada a possibilidade de oscilações nas taxas 
de juros e câmbio, nos preços de ações e indicadores de inflação, resultando em 
variações nos preços dos ativos em geral. A política da instituição, em termos de 
exposição ao risco de mercado é conservadora, com limites definidos e validados 
pela Diretoria Executiva, sendo o cumprimento deste, acompanhado diariamente. 
e. Risco Operacional. Conforme Resolução CMN n° 4.557/17, informamos que 
a empresa dispõe de estrutura de gerenciamento do risco operacional, capaz de 
identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos associados as suas ati-
vidades. O risco operacional é a possibilidade de ocorrência de eventos externos 
ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou siste-
mas. A CFI desenvolve tempestivamente políticas, sistemas e controles internos 
para a mitigação e controle de possíveis perdas advindas da exposição aos riscos 
inerentes às suas atividades, com um conjunto de processos e rotinas adequadas 
às suas modalidades operacionais, visando monitorar, controlar e assegurar o 
cumprimento de regras e normas aplicáveis para que práticas inadequadas não 
comprometam a condição dos negócios e acarretem perdas financeiras. 20. Even-
tos Subsequentes. Desde o início/01/2020, o surto de coronavírus, que é uma 
situação em rápida evolução, impactou adversamente as atividades econômicas 
globais. O desenvolvimento dessa situação impede qualquer previsão sobre o seu 
impacto final. Adicionalmente, certas ações da Organização dos Países Expor-
tadores de Petróleo e a Rússia também trouxeram aumento na volatilidade nos 
mercados financeiros e de capitais. Estes eventos podem ter um impacto adverso 
contínuo nas condições econômicas e de mercado e desencadear um período de 
desaceleração econômica global, o que poderia trazer reflexos na precificação 
e recuperabilidade dos ativos da Lecca CFI S.A. As demonstrações financeiras 
em 31/12/2019 não registram os possíveis e eventuais impactos destes eventos 
subsequentes. A administração está monitorando a evolução dessas situações e 
coordenando sua resposta operacional com base nos planos de continuidade de 
negócios existentes e nas orientações de organizações globais de saúde, gover-
nos e melhores práticas gerais de resposta à pandemia.

Ativo 2019 2018
  Circulante 78.999 98.974
   Disponibilidade 5.460 108
   Aplicações interfinanceiras de liquidez 1.500 -
    Aplicações em depósitos interfinanceiros (Nota 5) 1.500 -
   Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 7.409 62.754
    Carteira própria (Nota 6) 7.409 62.754
   Operações de crédito 46.502 33.327
    Operações de crédito (Nota 7a) 47.286 34.296
    Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 7a) (784) (969)
   Outros créditos 18.128 2.785
    Negociação e intermediação de valores 480 -
    Impostos e contribuições a compensar 1.358 -
    Títulos e créditos a receber (Nota 7b) 9.986 1.420
    Díversos 6.367 1.373
    Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (Nota 7b) (63) (8)
  Realizável a longo prazo 8.180 4.315
   Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 869 820
    Vinculados a prestação de garantias (Nota 6) 869 820
   Operações de crédito 7.311 3.495
    Operações de crédito (Nota 7a) 7.433 3.530
    Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 7a) (122) (35)
  Permanente 754 62
   Imobilizado de uso (Nota 9) 754 62
    Imóveis de uso 700 -
    Outras imobilizações de uso 922 905
    Depreciações acumuladas (868) (843)
Total do ativo 87.933 103.351
Passivo 2019 2018
  Circulante 32.385 29.863
   Depósitos (Nota 10) 8.376 11.390
    Depósitos interfinanceiro - ligadas 640 261
    Depósitos a prazo 7.736 11.129
   Recursos de aceites cambiais (Nota 11) 16.161 16.257
    Letra de câmbio 16.161 16.257
   Outras obrigações 7.848 2.216
    Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados (Nota 12a) 785 635
    Fiscais e previdenciárias (Nota 12a) 657 164
    Díversos (Nota 12b) 6.406 1.417
  Realizável a longo prazo 35.549 53.187
   Depósitos (Nota 10) 19.185 36.197
    Depósitos a prazo 19.185 36.197
   Recursos de aceites cambiais (Nota 11) 15.357 16.072
    Letra de câmbio 15.357 16.072
   Outras obrigações (Nota 11b) 1.007 918
    Díversos 1.007 918
  Total do Passivo 67.934 83.050
  Patrimônio liquido 19.999 20.301
    Capital social (Nota 15a) 19.500 19.500
    Reservas de lucros 499 801
Total do passivo e do patrimônio liquido 87.933 103.351

Receitas da intermediação 2º Sem/2019 2019 2018
financeira (Nota 16) 14.220 27.530 24.517
 Operações de crédito 13.536 25.203 21.151
 Resultado de operações com títulos e 
  valores mobiliários 684 2.327 3.366
Despesas da intermediação financeira (2.251) (5.315) (5.736)
 Operações de captação no mercado aberto (2.066) (4.651) (5.631)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (185) (664) (105)
Resultado bruto da intermediação financeira 11.969 22.215 18.781
Outras receitas (despesas) operacionais (12.547) (21.687) (18.469)
 Receitas de prestação de serviços 78 202 310
 Rendas de tarifas bancárias 4.694 8.591 6.707
 Despesas de pessoal (14) (38) (46)
 Outras despesas administrativas (Nota 17) (15.612) (27.417) (20.430)
 Despesas tributárias (1.111) (2.020) (1.582)
 Outras receitas operacionais 261 401 640
 Outras despesas operacionais (843) (1.406) (4.068)
Resultado operacional (578) 528 312
Resultado não operacional - 57 103
Resultado antes da tributação sobre o lucro (578) 585 415
Imposto de renda e contribuição social 90 (424) (379)
 Provisão para imposto de renda (Nota 14) 61 (256) (200)
 Provisão para contribuição social (Nota 14) 29 (168) (179)
Lucro/(prejuízo) líquido do período (488) 161 36
Número de ações 19.500.000 19.500.000 19.500.000
Lucro/(prejuízo) líquido por ação R$ (0,0250) 0,0083 0,0019

Atividades operacionais
2º Sem/ 

2019 2019 2018
 Lucro (prejuízo) líquido do semestre / exercício (488) 161 36
 Ajustes ao lucro 14 25 39
  Depreciações e amortizações 14 25 39
 Lucro líquido ajustado do semestre / exercício (474) 186 75
 Atividades operacionais
  Títulos e valores mobiliários e instrumentos
   financeiros derivativos (24) (49) (820)
  Operações de crédito (6.292) (16.991) 16.803
  Outros créditos (15.791) (15.343) 4.240
  Depósitos (12.835) (20.026) (7.633)
  Recursos de aceites cambiais 9.396 (811) 6.826
  Outras obrigações 2.099 5.721 (5.712)
Caixa (utilizado) / proveniente das atividades
 operacionais (23.921) (47.313) 13.779
Atividades de investimento (716) (717) -
 Aquisição de imobilizado (716) (717) -
Atividades de financiamentos (463) (463) -
 Dividendos pagos (463) (463) -
(Redução) / aumento de caixa e equivalentes de caixa (25.100) (48.493) 13.779
 Saldo de caixa e equivalentes de caixa
  No início do semestre / exercício (Nota 4) 39.469 62.862 49.083
  No final do semestre / exercício (Nota 4) 14.369 14.369 62.862
(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa (25.100) (48.493) 13.779

2º Sem. 2019 2019 2018
Lucro/(prejuízo) líquido do período (488) 161 36
Outros Resultados Abrangentes (463) (463) -
Dividendos (Nota 15b) (463) (463) -
Resultado abrangente no período (951) (302) 36

Ca-
pital 

Social
Le-
gal

Ou-
tras

To-
tais

Lucros 
acumu-

lados

Exer-
cício 
atual

Exer-
cício 

anterior
Em 30/06/2019 19.500 338 463 801 649 20.950 20.265
Distribuição de dividendos (Nota 15b)       - - (463) (463) - (463) -
Lucro/(Prejuízo) do semestre - - - - (488) (488) 36
Destinação para Reserva de lucros - 8 153 161 (161) - -
Em 31/12/2019 19.500 346 153 499 - 19.999 20.301
Mutações do período - 8 (310) (302) (649) (951) 36
Em 31/12/2018 19.500 338 463 801 - 20.301 20.169
Distribuição de dividendos (Nota 15b)       - - (463) (463) - (463) -
Lucro líquido do exercício - - - - 161 161 320
Destinação para Reserva de lucros - 8 153 161 (161) - (224)
Em 31/12/2019 19.500 346 153 499 - 19.999 20.265
Mutações do período - 8 (310) (302) - (302) 96

Luis Eduardo da Costa Carvalho - Diretor; Dayana Xavier - Diretora; 
Igor Valentim - Diretor; Jorge Alves de Souza - Contador - CRC 1RJ038810/O-0
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Opinião. Examinamos as demonstra-
ções contábeis da LECCA Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“LECCA CFI”), as quais compreendem o balanço patrimo-
nial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da LECCA Crédito, Financiamento e Investimento 
S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à LECCA CFI, de acordo com os prin-
cípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos. Auditoria do 
período anterior. As Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício e semestre findos em 31/12/2018, apresentadas 
para fins de comparação por força das normas emanadas do Banco Central do Brasil, foram anteriormente por nós auditadas 
de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 19/03/2019, que não conteve nenhuma 
modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração 
da LECCA CFI é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-
ções contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a LECCA CFI continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da LECCA CFI são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. b) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da LECCA CFI.c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. d) Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não mais se manter em continuidade opera-
cional. e) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 25/03/2020. AUDIPEC - Auditoria e Perícia 
Contábil S/S. CRC RJ-N° 0202.Ernesto Patrício Giráldez - Contador CRC-RJ N° 053.076/O-2.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: A Administração da Icatu Holding S.A., em cumprimento às disposições legais, apresenta aos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras resumidas relativas aos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Rio de Janeiro, 30 de março de 2020. A Administração.

Ativo 2019 2018
Circulante

Caixa e equivalentes de Caixa  81.191  23.253 
Aplicações financeiras  598.356  531.841 
Valores a receber e a realizar  12.947  25.803 

692.494 580.897
Não circulante

Valores a receber  5.555  5.036 
Impostos e contribuições a compensar  26.125  30.619 
Créditos tributários diferidos  172.631  181.190 
Depósitos judiciais  48.716  45.743 

 253.027  262.588 
Investimentos
Participações em coligadas e controladas  477.897  428.527 
Outros investimentos  50.803  44.635 

 528.700  473.162 
Imobilizado  25.893  28.145 

 1.500.114  1.344.792 

Passivo 2019 2018
Circulante
Impostos, contribuições e outras contas a pagar  24.881  21.948 

 24.881  21.948 
Não circulante
Empréstimos no exterior  349.366  317.077 
Obrigações a pagar  58  57 
Provisão para contingências  11.774  11.774 

 361.198  328.908 
Patrimônio líquido
Capital social  563.643  563.643 
Reserva de capital  125.921  125.921 
Resultado abrangente  88.792  42.879 
Reservas de lucros  335.679  261.493 

1.114.035  993.936 
1.500.114  1.344.792 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais, exceto Lucro por ação)
2019 2018

Receitas / (despesas) operacionais
Resultado de equivalência patrimonial  109.730  90.836 
Aluguel/ Venda de Imóveis  9.393  7.943 
Resultado Financeiro  32.344  26.842 
Administrativas e gerais (73.803) (73.499)
Tributárias  (4.958)  (5.315)
Outras receitas / (despesas)  1.480  (993)

Resultado antes dos impostos  74.186  45.814 
Imposto de renda e contribuição social - (1.053)

 Lucro líquido do exercício  74.186  44.761 
 Lucro por ação  100,97  60,92 
Quantidade de ações  734.733  734.733 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)
Reservas de lucros

Capital social Reserva de capital Resultado abrangente Legal Patrimonial Lucros acumulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018  563.643  125.921  32.082  10.838  205.894 - 938.378
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  44.761  44.761 
Destinação de resultados:
 Constituição de reserva legal  -  -  -  2.238  -  (2.238)  - 
 Constituição de reserva patrimonial  -  -  -  -  42.523  (42.523)  - 
Outros resultados abrangentes  -  -  10.797  -  -  -  10.797 
Saldos em 31 de dezembro de 2018  563.643  125.921  42.879  13.076  248.417  -  993.936
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  74.186  74.186 
Destinação de resultados:
 Constituição de reserva legal  -  -  -  3.709  -  (3.709)  - 
 Constituição de reserva patrimonial  -  -  -  -  70.477  (70.477)  - 
Outros resultados abrangentes  -  -  45.913  -  -  -  45.913 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  563.643  125.921  88.792  16.785  318.894  - 1.114.035



Relatório da Diretoria. Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação e deliberação de V.Sas. o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração de Resultado, o Fluxo de Caixa das Operações e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes aos exer-
cícios encerrados em 31.12.2019 e 31.12.2018. As Notas Explicativas que acompanham as referidas demonstrações descrevem os procedimentos contábeis 
adotados. A Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Ativo 2019 2018
Circulante .......................................................................... 162.468 158.996
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) .............................. 6.569 10.667
Contas a receber de clientes (Nota 5) ................................ 37.559 60.076
Estoques (Nota 6) ............................................................... 84.567 52.781
Impostos a recuperar (Nota 7) ............................................ 27.794 25.806
Adiantamentos a fornecedores ........................................... 4.700 8.118
Outros créditos ................................................................... 1.279 1.548
Não circulante ................................................................... 262.176 252.359
Contas a receber de clientes (Nota 5) ................................ 406 –
Tributos diferidos (Nota 8) ................................................... 27.389 26.696
Depósitos j udiciais .............................................................. 257 249
Partes relacionadas (Nota 9) .............................................. 42.355 36.839
Investimentos ...................................................................... 16 16
Imobilizado (Nota 10) .......................................................... 191.558 188.370
Intangível ............................................................................ 195 189
Total do ativo ..................................................................... 424.644 411.355

Passivo 2019 2018
Circulante .......................................................................... 279.613 246.879
Fornecedores (Nota 11) ...................................................... 103.199 110.483
Fornecedores com risco sacado (Nota 11.1) ...................... 4.216 –
Empréstimos e financiamentos (Nota 12) ........................... 130.419 100.264
Impostos a recolher (Nota 13) ............................................ 9.355 4.502
Salários e encargos sociais (Nota 14) ................................ 8.612 8.630
INSS parcelamento............................................................. 482 275
Partes relacionadas (Nota 9) .............................................. 21.703 21.413
Outras obrigações .............................................................. 1.627 1.312
Não circulante ................................................................... 81.954 97.895
Fornecedores (Nota 11) ...................................................... 9.769 12.544
Empréstimos e financiamentos (Nota 12) ........................... 26.734 37.122
Provisões para riscos trabalhistas (Nota 15) ...................... 1.047 1.376
Partes relacionadas (Nota 9) .............................................. 44.404 46.853
Patrimônio líquido (Nota 16) ............................................ 63.077 66.581
Capital social ...................................................................... 55.859 55.859
Reserva de capital .............................................................. 130 130
Adiantamento para futuro aumento de capital .................... 66.975 66.975
Prejuízos acumulados......................................................... (59.887) (56.383)
Total do passivo e do patrimônio líquido ....................... 424.644 411.355

Demonstrações do Resultado exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

Demonstrações do Resultado Abrangente exercícios findos em 
31/12/2019 e 2018

Demonstrações do Fluxos de Caixa exercícios findos em 31/12/2019 e 
2018 (Em milhares de reais)

(Em milhares de reais) 2019 2018
Receita líquida de vendas e serviços (Nota 17) ................ 458.542 439.972
Custo das vendas e serviços (Nota 18) ............................. (383.521) (380.383)
Lucro bruto ....................................................................... 75.021 59.589
Receitas (despesas) operacionais ................................. (46.826) (45.247)
Despesas com vendas (Nota 19) ..................................... (27.195) (25.123)
Despesas gerais e administrativas (Nota 20) .................. (19.785) (20.333)
Outras receitas operacionais ........................................... 154 209

Resultado operacional antes das receitas e despesas 
financeiras líquidas ........................................................ 28.195 14.342

Resultado financeiro, líquido (Nota 21) .............................. (32.392) (49.618)
Receitas f inanceiras ......................................................... 490 476
Despesas f inanceiras ....................................................... (25.572) (20.630)
Variações cambiais, líquidas ............................................ (7.310) (29.464)

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição 
social ............................................................................... (4.197) (35.276)

Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 (Nota 22) ........................................................................... 693 13.061
Prejuízo do exercício ....................................................... (3.504) (22.215)

(Em milhares de reais) 2019 2018
Prejuízo do exercício ............................................................ (3.504) (22.215)
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de 
impostos .............................................................................. (3.504) (22.215)Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Reserva de capital

Capi-
tal

Incen-
tivos

Adianta-
mento

para futuro
 aumento

Prejuí-
zos

acumu-

social
fis-

cais de capital lados Total
Em 31 de dezembro de 2017 55.859 130 – (34.168) 21.821
Prejuízo do exercício ............... – – – (22.215) (22.215)
Adiantamento para futuro 
aumento de capital ................ – – 66.975 – 66.975

Em 31 de dezembro de 2018 55.859 130 66.975 (56.383) 66.581
Prejuízo do exercício ............... – – – (3.504) (3.504)
Em 31 de dezembro de 2019 55.859 130 66.975 (59.887) 63.077

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social ... (4.197) (35.276)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação (Nota 10) ....................................................... 21.790 16.185
Provisão para encargos sobre empréstimos e financia-
mentos (Nota 12) .............................................................. 11.687 8.328

Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 
(Nota 19) (644) 708

Provisão para encargos trabalhistas .................................. (360) 531
Provisão participação nos resultados (Nota 14) ................. 356 684
Provisão para riscos trabalhistas ....................................... – (364)
Reversão da provisão para perdas de estoques ................ (302) (2.370)
Variação cambial empréstimo bancários (Nota 12) ........... 1.897 12.469
Baixa de imobilizado (Nota 10) .......................................... 451 40

30.678 935
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes ............................................. 22.755 (7.192)
Estoques ............................................................................ (31.484) 6.143
Impostos a recuperar ......................................................... (1.988) (8.705)
Partes relacionadas ........................................................... (5.516) (5.384)
Adiantamentos a fornecedores .......................................... 3.418 (4.110)
Depósitos judiciais ............................................................. (8) (7)
Outros cr éditos ................................................................... 269 542

Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores ..................................................................... (10.059) 15.190
Fornecedores com risco sacado ........................................ 4.216 –
Impostos a recolher ............................................................ 4.853 5.273
Salários e encargos sociais ............................................... (14) (1.763)
Partes relacionadas ........................................................... (2.159) 18.576
Pagamento da provisão para riscos trabalhistas................ (329) (330)
Outras obr igações .............................................................. 315 181
INSS parcelamento ............................................................ 207 (1.792)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ..... 15.154 17.557
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições no imobilizado (Nota 10) .................................. (25.429) (16.222)
Aquisições no intangível .................................................... (6) (10)

Caixa líquido consumido pelas atividades de
  investimentos ................................................................... (25.435) (16.232)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captações realizadas ..........................................................145.139 156.197
Arrendamento mercantil (Nota 12) ..................................... 2.426 –
Empréstimos bancários (capital de giro) (Nota 12) ............142.713 156.197

Pagamentos efetuados......................................................(138.956)(150.089)
Arrendamento mercantil (Nota 12) ..................................... (56) (150)
Empréstimos e financiamentos (capital de giro) (Nota 12) .(125.742)(115.342)
Adiantamentos Contrato de Câmbio (ACC) (Nota 12) ........ – (22.261)
Juros s/ arrendamentos, empréstimos e financiamentos 
(Nota 1 2) ........................................................................... (13.158) (12.336)

Caixa líquido gerado pelas atividades de
  financiamentos ................................................................ 6.183 6.108
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes 
de caixa ............................................................................. (4.098) 7.433
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 
(Nota 4) ............................................................................. 10.667 3.234

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
  (Nota 4) ............................................................................ 6.569 10.667

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31/12/2019 e 2018 (Em 
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma). 1. Contexto opera-
cional: A Katrium Indústrias Químicas S.A.(“Companhia”) é uma empresa de 
capital fechado que tem como finalidade, a industrialização, o comércio (in-
cluindo mercado externo) e distribuição de produtos químicos para fins indus-
triais e agrícolas. Opera, também, com prestação de serviços e com represen-
tação de companhias nacionais e estrangeiras nas áreas em que atua. Os re-
sultados da Companhia já apontam para alguns avanços operacionais rele-
vantes, como o aumento das vendas e da rentabilidade bruta. Os volumes to-
tais de vendas no período de doze meses cresceram em aproximadamente 
6% quando comparados com o mesmo período de 2018, liderados especial-
mente pelas vendas de potassa líquida (crescimento de 19%), o que levou ao 
aumento da receita líquida de 5%, liderado pelas vendas acima do planejado 
de potassa liquida no mercado interno. Em 31 de dezembro de 2019, a Com-
panhia apresenta capital circulante líquido negativo em R$86.957 (R$87.883 
em 2018), embora muito similar ao ano anterior, já demonstra uma pequena 
redução. A Administração da Companhia está trabalhando em conjunto com 
seu controlador indireto Química del Atlántico SAC de forma a viabilizar, seja 
em forma de capital (após sanadas as formalidades com o acionista minoritá-
rio), seja em forma de empréstimos entre companhias, ou ainda com o alonga-
mento da dívida com captação de linhas de crédito mais vantajosas para Com-
panhia, desta forma realinhando o capital de trabalho da Companhia. Os acio-
nistas efetuaram em 2018 um adiantamento para futuro aumento de capital 
(“AFAC”) no valor de R$66.975 e, com isso, fortaceleu a posição do patrimônio 
líquido da Companhia, os acionista estão negociando a melhor forma e data 
para esta capitalização, desta forma temos a expectativa de capitalização no 
decorrer de 2020. A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela 
Administração em 27 de março de 2020. 2. Base de prepração das demons-
trações financeiras. 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utili-
zadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na pre-
paração das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos 
e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do 
valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens signifi-
cativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: definição de vidas 
úteis do ativo imobilizado, realização do imposto de renda e contribuição social 
diferidos, perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros e provi-
sões para riscos trabalhistas. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos re-
gistrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e 
premissas pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade (“CFC”). Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações 
emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, na preparação das suas demons-
trações financeiras. Desta forma, as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às utili-
zadas pela Administração na sua gestão. A Administração evidencia todas as 
informações relevantes das demonstrações financeiras, as quais correspon-
dem àquelas utilizadas por ela na sua gestão. As políticas contábeis significa-
tivas adotadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas especí-
ficas, relacionadas aos itens apresentados, aquelas aplicáveis, de modo geral, 
em diferentes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritas a se-
guir. 2.2. Base de preparação e mensuração: As demonstrações financeiras 
foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto por 
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos 
quando requerido nas normas. 2.3. Conversão de moeda estrangeira: As 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$) mil, que é a mo-
eda funcional da Companhia. As transações em moeda estrangeira são inicial-
mente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da 
transação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estran-
geira são convertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data 
do balanço. Todas as diferenças são registradas na demonstração do resulta-
do. 3. Principais práticas contábeis. a) Caixa e equivalentes de caixa: Os 
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromis-
sos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Compa-
nhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibili-
dade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um 
insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, 
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento 
de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contra-
tação. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como 
“Empréstimos”, no passivo circulante. b) Contas a receber de clientes: São re-
gistrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos desses créditos 
acrescidos de variações cambiais, quando aplicável, e não são ajustados a 
valor presente por representarem vencimentos de curto prazo. A provisão para 
créditos incobráveis é constituída em montante suficiente pela Administração 
para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos. c) Estoques: 
São registrados ao custo médio de aquisição, que não excede o seu valor de 
mercado ou custo de reposição. d) Impostos a recuperar: Os impostos a com-
pensar são representados por retenções na fonte, os quais serão compensa-
dos com os respectivos valores a recolher. Os mesmos estão sujeitos a revi-
sões pelas autoridades fiscais durante os diferentes períodos prescricionais 
previstos em legislações específicas. e) Imobilizado: O imobilizado está regis-
trado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, calculada 
com base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos ativos, 
conforme taxas a seguir apresentadas: • Edifícações - 4%; • Instalações indus-
triais - 10%; • Móveis e utensílios - 10%; • Veículos - 20%; • Processamento de 
dados - 20%. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando 
nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Even-
tual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a di-
ferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na 
demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O valor 
residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no 
encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for 
o caso. f) Intangível: O Intangível é composto por marcas e patentes, está de-
monstrado ao custo de aquisição e tem a vida útil indefinida, logo, não sofre
amortização. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são
mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor
contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no mo-
mento da baixa do ativo. g) Perda por redução ao valor recuperável de ativos
não financeiros: Os ativos da empresa são revistos anualmente para se identi-
ficar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou 
alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser re-
cuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verifi-
car se há perda e se houver a mesma é reconhecida pelo montante em que o
valor contábil do ativo ultrapassar seu valor recuperável, que é o maior entre o
preço líquido de venda e o valor em uso do ativo. Em 2019, a Administração
não identificou eventos que indicassem riscos de não recuperabilidade dos
ativos da Companhia. h) Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores
são inicialmente reconhecidas pelo valor histórico. O credor quando está se-
diado no exterior tem os registros das faturas em moedas estrangeiras, con-
vertido em moeda nacional pela taxa de câmbio da data em que houve a
transmissão da propriedade das mercadorias. As dívidas em moedas estran-
geiras são atualizadas na taxa cambial da data do balanço, sendo a variação
cambial considerada nas Despesas e Receitas Financeiras. As contas a pagar
são classificadas como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha
um direito incondicional de liquidar o passivo por, pelo menos, 12 meses após
a data do balanço quando são classificadas no passivo não circulante. i) Em-
préstimos: Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da tran-
sação (ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo os custos da transa-
ção) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas
com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao
longo do prazo do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo 
contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas fi-
nanceiras. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a me-
nos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do
passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço quando são clas-
sificados no passivo não circulante. j) Reconhecimento de receitas: As receitas 
são reconhecidas pela Companhia de acordo com o CPC 47 – Receita de
Contrato com Cliente (“CPC 47”), a aplicação inicial da norma ocorreu em 1º
de janeiro de 2018. A norma estabeleceu um novo modelo para reconhecimen-
to de receitas originadas de contratos com clientes, este modelo é composto
por cinco passos, cujos valores devem refletir a contraprestação à qual a enti-
dade espera ter direito em troca da transferência de bens ou serviços. A Com-
panhia reconhece suas receitas quando uma obrigação de performance é sa-
tisfeita, sendo considerado o valor que se espera receber em troca da transfe-
rência de bens ou serviços. As receitas são reconhecidas a medida que for
provável o recebimento da contraprestação financeira em troca bens ou servi-
ços ora transferidos, considerando também, a capacidade e intenção de seus
clientes em cumprir com os pagamentos determinados em contrato. Caso a
expectativa seja de não recebimento, a Companhia avalia se a respectiva re-
ceita será apresentada líquida de perdas estimadas. k) Receitas e despesas
financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre as apli-
cações financeiras, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados
pelo valor justo por meio do resultado, quando aplicável. A receita de juros é
reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas
financeiras abrangem despesas com juros sobre financiamentos, variações no 
valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resul-
tado. Custos de financiamentos que não são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no re-
sultado através do método de juros efetivos. l) Imposto de renda e contribuição 
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e dife-
rido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e

9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e 
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribui-
ção social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto 
de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribui-
ção social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são 
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação 
de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em 
outros resultados abrangentes. Os impostos diferidos ativos são reconhecidos 
para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e prejuízos tributá-
rios não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis 
futuros estejam disponíveis para que as diferenças temporárias possam ser 
realizadas e os créditos e prejuízos tributários possam ser utilizados. O valor 
contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado em cada data do balanço e bai-
xado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão 
disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a ser 
utilizado. Ativos fiscais diferidos baixados são revisados a cada data do balan-
ço e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tribu-
táveis futuros permitirão que os ativos fiscais diferidos sejam recuperados. 
m) Instrumentos financeiros: A Companhia classifica os instrumentos financei-
ros de acordo com a finalidade para qual foram adquiridos e determina a clas-
sificação no reconhecimento inicial. Instrumentos financeiros - reconhecimen-
to inicial e mensuração subsequente. Ativos financeiros. •  Reconhecimento
inicial e mensuração: A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na
data em que foram originados. A classificação dos ativos financeiros no reco-
nhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais
do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a gestão
destes ativos financeiros. Um ativo financeiro, que não possua um componen-
te de financiamento significativo, é inicialmente mensurado pelo valor justo 
acrescido, para um item que não é valor justo por meio do resultado, dos cus-
tos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. 
Um recebível sem um componente de financiamento significativo é inicialmen-
te mensurado pelo preço da transação. • Mensuração subsequente: Para
fins de mensuração subsequente, a Companhia classifica seus ativos de acor-
do com a seguinte categoria: Ativos financeiros ao custo amortizado: A
Companhia mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as
seguintes condições forem atendidas: • O ativo financeiro for mantido dentro
de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim
de receber fluxos de caixa contratuais e; • Os termos contratuais do ativo fi-
nanceiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que consti-
tuam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do princi-
pal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequente-
mente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redu-
ção ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado
quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperá-
vel. Ativos financeiros ao custo amortizado compreendem equivalentes de cai-
xa, contas a receber de clientes e créditos com partes relacionadas. Desreco-
nhecimento de ativos financeiros: Um ativo financeiro (ou, quando for o 
caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos finan-
ceiros semelhantes) é desreconhecido quando: • Os direitos de receber fluxos
de caixa do ativo expiraram; e • A Companhia transfere seus direitos de rece-
ber fluxos de caixa do ativo ou assumem uma obrigação de pagar integralmen-
te os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos ter-
mos de um contrato de repasse transferindo substancialmente todos os riscos
e benefícios do ativo, ou nem transferindo nem retendo substancialmente to-
dos os riscos e benefícios do ativo, mas transferindo o controle do ativo. Pas-
sivos financeiros. •  Reconhecimento inicial e mensuração: Todos os passi-
vos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou me-
nos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do
resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão 
do passivo financeiro. • Mensuração subsequente: Para fins de mensuração
subsequente, a Companhia classifica seus passivos de acordo com a seguinte 
categoria: Passivos financeiros ao custo amortizado: Após o reconheci-
mento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos
a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando
o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no re-
sultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de amor-
tização da taxa de juros efetiva. O custo amortizado é calculado levando em
consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que
são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo
método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na de-
monstração do resultado. Essa categoria geralmente se aplica aos emprésti-
mos e financiamentos, fornecedores nacional e estrangeiro e débitos com 
partes relacionadas. Para mais informações acerca dos empréstimos e finan-
ciamentos, vide Nota 12. Desreconhecimento de passivos financeiros: Um
passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou
seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou
expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do 
mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um 
passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação
é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento
de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhe-
cida na demonstração do resultado. n) Estimativas contábeis: A elaboração de
demonstrações financeiras de acordo com os CPCs requer que a Administra-
ção da Companhia faça julgamentos, estimativas e tome decisões que afetam
a aplicação das políticas contábeis e os montantes apresentados de contas
patrimoniais e de resultado. As estimativas e premissas são revisadas periodi-
camente. Mudanças em estimativas contábeis podem afetar apenas o período
no qual a revisão foi feita, ou períodos futuros. Com base em premissas, a 
Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas 
e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na expe-
riência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas contábeis rara-
mente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premis-
sas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo
exercício social, estão contempladas a seguir. Imposto de renda e contribui-
ção social correntes e diferidos: Ativo fiscal diferido é reconhecido para to-
dos os prejuízos fiscais não utilizados na extensão em que seja provável que
haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos prejuí-
zos. Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o
valor do ativo fiscal diferido que pode ser reconhecido, com base no prazo
provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de
planejamento fiscal futuras. A compensação dos prejuízos fiscais acumulados
fica restrita ao limite de 30% do lucro tributável gerado em determinado exercí-
cio fiscal, não prescrevem e não podem ser utilizados para fins de compensa-
ção com lucro tributável em outra parte do Grupo. Reconhecimento para cré-
dito de liquidação duvidosa: A provisão para créditos de liquidação duvidosa 
das contas a receber é constituída em montante considerado suficiente para
cobrir as perdas esperadas em sua realização. A política contábil para estabe-
lecer a provisão requer a análise individual das faturas de clientes inadimplen-
tes em relação às medidas de cobrança adotadas por departamento respon-
sável e, de acordo com o estágio da cobrança, é estimado um montante de
provisão a ser constituída. Valor justo de instrumentos financeiros: O valor
justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados finan-
ceiros organizados é determinado com base nos preços de compra cotados no 
mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos
custos de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais
não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas
técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção 
de interesses); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; 
análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação. Provi-
sões para riscos trabalhistas: A Companhia reconhece provisão para causas
trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evi-
dências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídi-
co, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisa-
das e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribu-
nais. o) Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em
2019: A Companhia aplicou pela primeira vez determinadas alterações às nor-
mas, em vigor para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2019 ou 
após esta data. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma
outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas mas ainda
não vigentes. A natureza e o impacto de cada uma das novas normas e altera-
ções são descritos a seguir: CPC 06 (R2) - Arrendamentos: A norma estabe-
lece princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulga-
ção de arrendamentos, exigindo que os arrendatários reconheçam todos os

arrendamentos conforme um único modelo através do balanço patrimonial, ou 
seja, o reconhecimento do ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento, 
este modelo é aplicável para substancialmente todos os contratos de arrenda-
mentos, exceto àqueles contratos que por definição atendem ao expediente 
prático da norma. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrenda-
mentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancial-
mente mantidos. A Companhia adotou o CPC 06 (R2) com o efeito cumulativo 
a partir de 1º de janeiro 2019, utilizando os expedientes práticos para os con-
tratos de arrendamento cujo (i) prazo de duração inferior ou igual a 12 meses 
a partir da data de adoção inicial (curto prazo), e (ii) arrendamento para qual o 
ativo subjacente é de baixo valor, como celulares, impressoras e equipamen-
tos de autoatendimento. Como resultado da avaliação efetuada pela Adminis-
tração da Companhia, não foram identificados contratos que devessem ser 
reconhecidos como direito de uso sob a ótica do CPC 06 (R2). ICPC 22 - In-
certezas sobre Tratamentos de Imposto de Renda: Esta Interpretação es-
clarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 
32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa 
circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente 
ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em 
lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, 
créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta 
interpretação. A Companhia determinou, com base em seu estudo de confor-
midade tributária, que é provável que seus tratamentos fiscais serão aceitos 
pelas autoridades fiscais. A Interpretação não teve impacto nas demonstra-
ções financeiras da Companhia. As demais normas emitidas e/ou alteradas 
iniciadas em 1º de janeiro de 2019 ou após esta data não trouxeram impactos 
às demonstrações financeiras da Companhia. p)  Pronunciamentos emitidos 
mas que não estão em vigor em 31 de dezembro de 2019: As normas e inter-
pretações novas e/ou alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data 
de emissão das demonstrações financeiras da Companhia não são aplicáveis 
as atividades operacionais da Companhia e por conta disso a Companhia não 
possui a expectativa de que produza qualquer impacto sobre as demonstra-
ções financeiras.
4. Caixa e equivalentes de caixa: 2019 2018
Caixa e contas correntes bancárias .............................. 3.357 2.264
Aplicações f inanceiras ................................................... 3.212 7.655
Títulos de capitalização ................................................. – 748

6.569 10.667
O excedente de caixa da Companhia é aplicado em ativos financeiros de baixo 
risco, sendo os principais instrumentos financeiros representados por CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários). Os investimentos têm alta liquidez, 
sendo prontamente conversíveis em recursos disponíveis de acordo com as 
necessidades de caixa da Companhia em um valor conhecido e com risco 
insignificante de perda. As aplicações financeiras da Companhia buscam ren-
tabilidade compatível às variações do CDI. Dada à natureza e característica 
das aplicações financeiras, estas já estão reconhecidas pelo seu valor justo, 
em contrapartida ao resultado. 
5. Contas a receber de clientes: 2019 2018
Contas a receber de clientes ............................................... 41.007 63.638
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 9) .............. 1.454 1.578
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................... (4.496) (5.140)
Total .................................................................................... 37.965 60.076
Circulante ............................................................................ 37.559 60.076
Não ci rculante ...................................................................... 406 –
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a composição do saldo de contas a rece-
ber de produtos faturados por idade de vencimento está demonstrada a seguir:

2019 2018
A vencer .............................................................................. 32.803 59.664
Vencido, com atraso de
  01 a 30 dias ....................................................................... 4.209 997
  31 a 60 dias ....................................................................... 11 214
  61 a 90 dias ....................................................................... 45 240
  Mais de 91 dias ................................................................. 5.393 4.101
Total ..................................................................................... 42.461 65.216
A Companhia monitora seus contas a receber em atraso, sendo a provisão 
para crédito de liquidação duvidosa registrada, quando aplicável, com base 
em estimativas da Administração em valor suficiente para cobrir prováveis per-
das. A movimentação do saldo da provisão para créditos de liquidação duvido-
sa está demonstrada a seguir:

2019 2018
Saldo no início do exercício ................................................. (5.140) (4.432)
(Adições) e reversões .......................................................... 644 (708)
Baixas .................................................................................. – –
Saldo no final do exercício ................................................... (4.496) (5.140)
6. Estoques: 2019 2018
Produtos acabados .............................................................. 6.362 3.755
Produtos em processo ......................................................... 544 1.145
Mercadorias para revenda ................................................... 1.365 499
Matérias primas e embalagens ........................................... 18.643 16.840
Mercadoria em depósito ...................................................... 10.513 19.344
Mercadoria de terceiros ....................................................... 567 398
Outros materiais (principalmente manutenção) ................... 13.822 10.443
Mercadoria em trânsito ........................................................ 32.751 659
Provisão para perdas de estoques ...................................... – (302)

84.567 52.781
A movimentação do saldo da provisão para perdas de estoques está demons-
trada a seguir :

2019 2018
Saldo no início do exercício ................................................. 302 2.672
Reversões ............................................................................ (302) (2.370)
Saldo no final do exercício ................................................... – 302
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7. Impostos a recuperar: 2019 2018
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS . 11.780 9.554
Contribuição para financiamento da seguridade social - 
  COFINS ................................................................................ 13.224 12.916
Programa de integração social - PIS ....................................... 2.209 2.989
Imposto sobre produtos industrializados - IPI ......................... 313 90
Contribuição social - CSLL ..................................................... 73 67
Outros ..................................................................................... 195 190

27.794 25.806
8. Tributos diferidos: A Companhia, fundamentada em seu plano de negó-
cios, que demonstra a capacidade de geração de lucros tributáveis futuros,
constituiu o crédito fiscal do imposto de renda e da contribuição social decor-
rentes de prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças
temporárias. Abaixo segue disposta a composição dos créditos fiscais:

2019 2018
Prejuízos f iscais ................................................................... 15.966 14.565
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................... 1.124 1.285
Provisão para riscos trabalhistas ......................................... 262 647
PLR ...................................................................................... 259 569
Variação monetária.............................................................. 2.528 2.563
Diferenças t emporárias ........................................................ 4.173 5.064
Imposto de renda diferido .................................................... 20.139 19.629
Base neg ativa ...................................................................... 5.748 5.243
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .................... 405 463
Provisão para riscos trabalhistas ......................................... 94 233
PLR ...................................................................................... 93 205
Variação monetária.............................................................. 910 923
Diferenças t emporárias ........................................................ 1.502 1.824
Contribuição social diferida ................................................. 7.250 7.067
Total de tributos diferidos ..................................................... 27.389 26.696
A Administração espera iniciar a realização do ativo fiscal diferido a partir de 
2020. 9. Partes relacionadas: Abaixo segue a composição das contas com 
partes relacionadas em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

Circulante
Ativo Passivo Ativo Passivo

2019 2018
Química del Atlántico S.A.C (a) ................... – 3.225 – –
Quimpac Corp S.A.C. (b) ............................. – 18.478 – 21.413

– 21.703 – 21.413
Não circulante

Ativo Passivo Ativo Passivo
2019 2018

Pan-Americana S.A. .................................... 40.670 – 36.413 –
Quimpac de Colômbia S.A........................... – 1.181 – 786
Química del Atlántico S.A.C. (a) .................. – 12.898 – 15.499
Quimica do Atlântico Participações Ltda. .... 1.653 – 426 –
Quimpac Corp S.A.C. (b) ............................. 32 15.376 – 19.914
Proin Projetos Industriais Ltda. (c) ............... – 10.918 – 10.654
Marcos Shulim Fishman Cotlear (d) ............ – 4.031 – –

42.355 44.404 36.839 46.853
As operações realizadas com companhias associadas, com exceção da Proin 

Abaixo é demonstrada a movimentação do imobilizado no exercício:

Descrição 31/12/2018
Adi-
ções

Bai-
xa

Depre-
ciação

Trans-
ferên-
cias 31/12/2019

Terrenos ....................... 16.875 – – – – 16.875
Edificações .................. 25.944 – – (1.234) – 24.710
Instalações industriais . 107.943 2.999 (1) (19.677) 15.803 107.067
Móveis e utensílios ...... 616 26 – (106) 13 549
Veículos ....................... 1.206 343 (302) (376) 21 893
Processamento de 
dados ......................... 613 314 (5) (397) 49 574

Obras em andamento .. 35.172 21.747 (143) – (15.886) 40.890
188.370 25.429 (451) (21.790) – 191.558

Descrição 31/12/2017
Adi-
ções

Bai-
xa

Depre-
ciação

Trans-
ferên-
cias 31/12/2018

Terrenos ....................... 16.875 – – – – 16.875
Edificações .................. 27.168 – – (1.224) – 25.944
Instalações industriais . 87.067 3.547 – (13.942) 31.271 107.943
Móveis e utensílios ...... 696 21 – (101) – 616
Veículos ....................... 1.461 171 (33) (392) – 1.207
Processamento de 
dados ........................... 1.114 32 (7) (526) – 613
Obras em andamento .. 53.992 12.451 – – (31.271) 35.172

188.373 16.222 (40) (16.185) – 188.370
11. Fornecedores: 2019 2018

Circu-
lante

Não 
circu-
lante 

Circu-
lante

Não 
circu-
lante

Fornecedores nacionais
Ace Seguradora S/A ................................ 387 – – –
Agility Logística Internacional .................. 16 – 578 –
Blue Cube Brasil Comércio de Produtos .. 1.106 – – –
Braskem ................................................... – – 1.916 –
BWA Transp de Líquidos .......................... 234 – 910 –
Canexus Química Brasil ........................... 578 – – –
CEG Cia Dist de Gás do RJ ..................... 516 – 224 –
Cooperativa de Transp. de Cargas ........... 109 – 304 –
Edelson dos Santos Nascimento ............. 138 – 1 –
Engrest - Engenharia e Recuperação ...... 133 – 43 –
Flumar Transp. de Químicos e Gases ...... – – 182 –
De Nora do Brasil Ltda ............................. 1.512 – 374 –
José Herculano da Cruz........................... 270 – 723 –

2019 2018

Circu-
lante

Não 
circu-
lante 

Circu-
lante

Não 
circu-
lante

Libra Terminal ........................................... 353 – 144 –
Light Serviços de Eletricidade ................. 1.363 – 1.307 –
Loguiquim Transp e Logística Ltda .......... 130 – 91 –
Multirio Operadores Portuários S/A ......... 44 – 201 –
Starr Internacional Brasil Segura ............. – – 287 –
Terminal Químico de Aratu S/A ................ 355 – 111 –
Tractebel ................................................... 2.198 – 2.148 –
Trelsa Logística ........................................ 222 – 386 –
Trl Logística e Transportes Eireli .............. 284 – 76 –
Verzani e Sandrini Seg. Patrimonial Ltda . 200 – 168 –
Verzani e Sandrini Ltda ............................ 113 – 55 –
Videira Transportes Rodoviários Ltda ...... 436 – – –
Provisão de contas a pagar ...................... 4.694 – 9.443 –
Outros ...................................................... 6.834 – 7.167 –

Total de fornecedores nacionais ................ 22.225 – 26.839 –
Fornecedores estrangeiros
Kali und Salz GmbH ................................. 13.154 9.769 11.832 12.544
MFC Trade & Financial ............................. 878 – 1.467 –
Canpotex Limited ..................................... 28.041 – 10.489 –
Copac Europe SAS .................................. – – 6.073 –
Quimpac S.A. (Nota 9) ............................. 30.941 – 43.942 –
Outros ...................................................... 7.960 – 9.841 –

Total de fornecedores estrangeiros ........... 80.974 9.769 83.644 12.544
Total de fornecedores ................................ 103.199 9.769 110.483 12.544
Os valores dos fornecedores estrangeiros são contabilizados em R$, levando-
-se em conta o valor original em USD convertidos pela taxa de câmbio de
fechamento do mês. 11.1  Fornecedores com risco sacado: A Companhia
firmou em 2019, convênio com instituições financeiras, com a finalidade de
possibilitar aos seus fornecedores a utilização de linhas de crédito, o que pos-
sibilita aos fornecedores antecipar recebíveis no curso normal das compras
efetuadas pela Companhia. A Companhia tem ainda transações comerciais
de aumento de prazo, rotineiramente como parte de sua atividade, sem a con-
trapartida de encargos financeiros. Estas transações foram avaliadas pela Ad-
ministração e foi concluído que possuem características comerciais, uma vez
que não há alterações no preço e/ou prazo previamente estabelecidos comer-
cialmente e está, única e exclusivamente a critério do fornecedor em realizar
a antecipação de seus recebíveis contra a Companhia. Em 31 de dezembro
de 2019 essas operações totalizavam o montante de R$ 4.216 (nulo em 2018). 

Abaixo segue disposta a movimentação dos empréstimos e financiamentos:
Arrendamento 

mercantil
Emprésti-

mos Total
Saldo em 31 de dezembro de 
2018 243 137.143 137.386
Captações  .............................. 2.426 142.713 145.139
Pagamentos  ............................ (56) (125.742)(125.798)
Variações cambiais  ................. – 1.897 1.897
Juros provisionados  ................ 77 11.610 11.687
Juros pagos  ............................ (170) (12.988) (13.158)
Saldo em 31 de dezembro de 
2019 2.520 154.633 157.153
Circulante  ............................... 601 129.818 130.419
Não circulante  ......................... 1.919 24.815 26.734
As obrigações da Companhia em relação aos contratos mantidos junto às ins-
tituições financeiras são basicamente para a manutenção de uma parte da 

12. Empréstimos e financiamentos: As principais informações a respeito dos empréstimos e financiamentos são:
Moeda 31/12/2019 31/12/2018 Início Vencimento Tipo de amortização Garantias

Moeda estrangeira
Banco Santander S.A. .................................................. USD 5.472 – 10/05/2019 03/07/2020 Ao final Títulos
Banco Santander S.A.  ................................................. USD 4.677 – 13/12/2019 10/06/2020 Ao final Títulos
Banco Scotia Bank ....................................................... USD – 1.575 14/09/2018 11/01/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD – 1.574 20/09/2018 18/01/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD – 3.931 26/09/2018 24/01/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD – 4.536 15/10/2018 12/04/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD – 5.113 15/10/2018 12/04/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD – 6.856 23/11/2018 22/05/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD – 7.701 10/12/2018 07/06/2019 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD 5.780 – 30/07/2019 24/01/2020 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD 1.648 – 14/08/2019 10/02/2020 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD 3.981 – 04/11/2019 30/04/2020 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD 6.000 – 19/11/2019 15/05/2020 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD 3.550 – 27/11/2019 22/05/2020 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD 1.007 – 27/11/2019 22/05/2020 Ao final Corporativa
Banco Scotia Bank ....................................................... USD 5.980 – 11/12/2019 08/06/2020 Ao final Corporativa
IDB B ank ...................................................................... USD 6.046 11.624 25/10/2019 22/04/2020 Ao final Corporativa

Total moeda estrangeira ................................................ 44.141 42.910
Moeda nacional
Banco Bradesco S.A.  .................................................. R$ 129 219 11/05/2017 06/06/2021 Mensal Bem móvel
Banco Guanabara S.A.  ............................................... R$ – 1.619 18/09/2018 18/02/2019 Mensal Títulos
Banco Guanabara S.A.  ............................................... R$ – 1.525 09/10/2018 09/04/2019 Mensal Títulos
Banco Guanabara S.A.  ............................................... R$ 8.145 – 05/12/2019 05/08/2020 Mensal Títulos
Banco Itaú S.A.  ........................................................... R$ – 24 09/05/2016 09/05/2019 Mensal Bem móvel
Banco Itaú S.A.  ........................................................... R$ 654 – 31/10/2019 07/11/2024 Mensal Bem móvel
Banco Itaú S.A.  ........................................................... R$ 1.578 – 31/10/2019 11/11/2024 Mensal Bem móvel

Banco Itaú Unibanco S.A.  ........................................... R$ 22.044 25.236 15/08/2018 20/08/2021 Ao final
Corporativa + 

títulos

Banco Itaú Unibanco S.A.  ........................................... R$ 10.029 10.080 27/11/2018 13/12/2021 Ao final
Corporativa + 

títulos
Banco J. P. Morgan S.A.  .............................................. R$ 11.056 16.067 23/06/2016 02/07/2020 Ao final Corporativa
Banco J. P. Morgan S.A.  .............................................. R$ 7.787 – 25/07/2019 31/07/2020 Ao final Corporativa
Banco Santander S.A.  ................................................. R$ 18.307 23.185 06/09/2018 06/09/2021 Ao final Títulos
Banco Santander S.A.  ................................................. R$ 4.590 – 25/09/2019 21/09/2020 Ao final Títulos
Banco Santander S.A.  ................................................. R$ 3.023 – 22/11/2019 13/11/2020 Ao final Títulos
Banco Santander S.A.  ................................................. R$ 95 – 02/12/2019 02/12/2022  Mensal  Bem móvel
Banco Santander S.A.  ................................................. R$ 64 – 02/12/2019 02/12/2022  Mensal  Bem móvel
Banco Scotia Bank  ...................................................... R$ 10.506 10.504 26/12/2019 23/12/2020 Mensal Corporativa
Banco Scotia Bank  ...................................................... R$ 5.015 5.017 13/12/2019 11/12/2020 Ao final Corporativa
Banco Sofisa S.A.  ....................................................... R$ 5.476 – 24/09/2019 24/03/2022 Mensal Títulos
Banco Sofisa S.A.  ....................................................... R$ – 1.000 21/12/2018 21/03/2019 Mensal Títulos
Banco do Brasil  ........................................................... R$ 4.514 – 12/12/2019 09/06/2020 Variável Exportações

Total moeda nacional  .................................................... 113.012 94.476
Total de empréstimos e financiamentos  ....................... 157.153 137.386
Circulante  ..................................................................... 130.419 100.264
Não circulante  ............................................................... 26.734 37.122
Nas contratações em moeda local, as taxas variam de CDI+3,25% a.a. CDI+6,67% a.a, e nas contratações em moeda estrangeira, as taxas variam de Libor 
+ 3,25 % a.a a Libor + 4,75% a.a. 

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ Nº 28.789.998/0001-74

Projetos Industriais Ltda. (“Proin”) e com Marcos Shulim Fishman Cotlear, são 
feitas em condições normais de mercado. (a) Os valores devidos a Química del 
Atlántico S.A.C., referem-se substancialmente a mútuos que foram renegocia-
dos em 2019, com amortizações em parcelas anuais e taxa juros de 7% a.a.; 
(b) Os valores devidos a Quimpac Corp S.A.C., referem-se substancialmente a 
mútuos, realizados entres os meses de outubro de 2017 e junho de 2019, com
amortizações em parcelas mensais e taxa juros entre 6,5% e 7% a.a.; (c) Os
valores devidos a Proin, empresa ligada a Pan-Americana S.A., tem prazo de
pagamento ainda não determinados entre os acionistas, porém com as seguin-
tes condições: (i) 50% pagos sem juros e sem qualquer atualização; e (ii) 50%
convertidos em USD quando da captação no mês de janeiro de 2014 e atuali-
zados até a data de pagamento, quando definida, pagos sem juros; e (d) Valo-
res cedidos pela Quimpac Corp S.A.C a seu acionista, e controlador indireto da 
Katrium, Marcos Shulim Fishman Cotlear, sem juros e prazo de amortização
definidos. Segundo as normas internacionais - IAS 39 (AG 74 a AG 79), o ga-
nho apenas deveria ser feito no reconhecimento inicial da operação, se o valor
justo pudesse ser diretamente observável no mercado, em instrumentos simi-
lares, ou se a técnica de avaliação utilizada utilizasse variáveis que incluíssem
somente informações observáveis no mercado, a partir de transações recentes 
em condições usuais de mercado e entre contrapartes independentes, que 
conheçam e desejem efetuar a transação. Por este motivo não foi realizado o 
reconhecimento do ganho pelo ajuste a valor presente. Além disso, não existe 
um fluxo de caixa 100% definido para essa operação, o que tornaria qualquer 
exercício de cálculo de ajuste a valor presente uma estimativa com alto grau 
de incerteza. Transações com partes relacionadas: As seguintes transações 
foram conduzidas com partes relacionadas: a) Venda de produtos e serviços
Vendas de produtos para 2019 2018
Pan-Americana S.A.  .......................................................... 43.063 86.567
Quimpac S.A.  .................................................................... 641 1.425
Química del Pacífico  ......................................................... 745 1.498

Os produtos são vendidos com base nas tabelas de preço em vigor e nos 
termos que estariam disponíveis para terceiros. b) Compra de produtos e ser-
viços:
Compras de produtos e serviços com a 2019 2018
Pan-Americana S.A.  .......................................................... 43.063 87.406
Quimpac S .A ...................................................................... 83.772 88.064

c) Remuneração do pessoal-chave da Administração: O pessoal-chave da 
Administração inclui o Conselho da Administração (diretores executivos e não 
executivos) e todos os administradores da Companhia. A remuneração paga 
ao pessoal-chave da Administração por serviços prestados no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019 foi de R$2.380 (R$2.505 em 2018). d) Saldos do 
fim do exercício, decorrentes da venda e compra de produtos e prestação de
serviços
Contas a receber de partes relacionadas 2019 2018
Pan-Americana S.A.  .......................................................... 29 29
Quimpac S.A.  .................................................................... 956 365
Química del Pacífico .......................................................... 469 1.184
Total (Nota 5) ...................................................................... 1.454 1.578

Contas a pagar a partes relacionadas
Quimpac S.A. (Nota 11) ...................................................... 30.941 43.942

10. Imobilizado 2019 2018
Taxa de

Custo
Depreciação
acumulada

Saldo
líquido Custo

Depreciação
acumulada

Saldo
líquidoDescrição depreciação (%)

Terrenos ............................................................ – 16.875 – 16.875 16.875 – 16.875
Edificações ....................................................... 4 32.013 (7.303) 24.710 32.013 (6.069) 25.944
Instalações industriais ...................................... 10 180.407 (73.340) 107.067 161.606 (53.663) 107.943
Móveis e utensílios ........................................... 10 1.085 (536) 549 1.046 (430) 616
Veículos ............................................................ 20 2.224 (1.331) 893 2.568 (1.361) 1.207
Processamento de dados ................................. 20 2.889 (2.315) 574 2.536 (1.923) 613
Total do imobilizado em serviço........................ 235.493 (84.825) 150.668 216.644 (63.446) 153.198
Obras em andamento ....................................... 40.890 – 40.890 35.172 – 35.172
Total do imobilizado em curso .......................... 40.890 – 40.890 35.172 – 35.172
Total do imobilizado .......................................... 276.383 (84.825) 191.558 251.816 (63.446) 188.370

carteira de cobrança, ou do recebimento de certos contratos, como garantia 
bancária junto a estas instituições. Covenants: A Companhia possui cláusu-
las que podem gerar antecipação do vencimento de dívidas em determina-
dos contratos de empréstimos e financiamentos. O vencimento antecipado 
só ocorre quando do não atendimento da relação EBITDA/Dívida Financei-
ra Líquida com o mercado bancário, onde em 2019 esta relação foi de 3,5 
EBITDA.  Os empréstimos que seguem esta diretriz estão atrelados aos con-
tratos celebrados com os bancos Santander e Itaú, e são medidos uma única 
vez no ano, em abril do ano seguinte ao encerramento do ano. Em 31 de 
dezembro de 2019, a Companhia atendeu aos indicadores requeridos contra-
tualmente.
13. Impostos a recolher: 2019 2018
ICMS .................................................................................... 8.650 4.029
Impostos retidos (IRRF, ISS, INSS, Lei nº 10.833) .............. 705 473

9.355 4.502

14. Salários e encargos sociais: 2019 2018
INSS e FGTS  ...................................................................... 997 1.617
Previdência privada (Nota 20) ............................................. 26 23
Participações no resultado .................................................. 1.039 683
Provisões ............................................................................. 2.947 2.358
Férias ................................................................................. 2.121 1.772
Encargos de férias ............................................................. 826 586

Encargos previdenciários .................................................... 3.563 3.923
Outras taxas e contribuições ............................................... 40 26

8.612 8.630
15. Provisão para riscos trabalhistas: A Administração considera que as pro-
visões constituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas com os pro-
cessos em andamento. A movimentação da provisão para riscos trabalhistas
pode ser demonstrada da seguinte forma:

2018
Constitui-

ção Reversão
Pagamen-

tos 2019
Trabalhistas ....... 1.376 – – (329) 1.047

1.376 – – (329) 1.047
As principais causas trabalhistas provisionadas são relacionadas a pagamento 
de horas extras, responsabilidade subsidiária e solidária, verbas rescisórias, 
e etc. Contingências passivas com risco possível: A Companhia possui ações 
de natureza cível e trabalhista que envolvem risco de perda classificado pela 
Administração e por seus advogados e consultores legais como possível, 
as quais totalizam aproximadamente R$ 3.520 em 31 de dezembro de 2019 
(R$2.233 em 2018), dos quais R$ 1.006 encontram-se provisionados em 31 
de dezembro de 2019 (R$ 1.020 em 2018). 16. Patrimônio líquido. a) Capital 
social: O capital social da Companhia, subscrito e integralizado está represen-
tado por 152.621 ações ordinárias, nominativas com valor nominal de R$366 
(trezentos e sessenta e seis reais) cada, totalizando R$55.859. A composição 
do capital social em 31 de dezembro de 2019 e 2018 está demonstrada abaixo:
Acionistas R$ Participação
Pan-Americana S.A. (38.156 ações ordinárias) ........ 13.965 25%
Química do Atlântico Participações Ltda. (114.465 
ações ordinárias) .................................................... 41.894 75%

Capital social integralizado ....................................... 55.859 100%
Em 28 de dezembro de 2018, foi reconhecido como AFAC o valor de R$ 
66.975. A Administração está acompanhando as negociações dos acionistas 
sobre a capitalização deste AFAC, e tem a expectativa que o mesmo seja 
realizado durante o exercício de 2020. b) Dividendos: O estatuto prevê a distri-
buição de dividendos mínimos, da ordem de 15% do lucro líquido ajustado, em 
conformidade com o artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Nenhuma distribuição se 
fez necessário no exercício de 2019, em virtude do prejuízo apresentado pela 
Companhia. c) Reserva legal: Será constituída à razão de 5% do lucro líquido 
apurado em cada exercício nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até 
o limite de 20% do capital social. A Companhia poderá deixar de constituir a
reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do mon-
tante das reservas de capital, exceder de 30% do capital social. Esta reserva
deve ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Em 31 de
dezembro de 2019 e 2018, a Companhia não constituiu reserva legal em vir-
tude dos prejuízos apurados nos referidos exercícios.  17. Receita líquida de
vendas e serviços: A composição das receitas é a seguinte:

2019 2018
Receita bruta de vendas ...................................................... 555.707 543.615
Devoluções e abatimentos .................................................. (4.039) (9.620)
Deduções sobre as receitas ................................................ (93.126) (94.023)
IPI ........................................................................................ (1) –
ICMS .................................................................................... (63.217) (59.581)
PIS ....................................................................................... (5.335) (6.144)
COFINS ............................................................................... (24.573) (28.298)
Receita l íquida ..................................................................... 458.542 439.972
18. Custos das vendas e serviços: 2019 2018
Custos dos produtos vendidos (fabricação própria) ............ 286.237 230.213
Matérias-primas ................................................................... 232.167 186.726
Embalagens ......................................................................... 1.116 898
Materiais auxi liares .............................................................. 6.040 4.857
Depreciação ........................................................................ 21.044 16.185
Mão de obra ........................................................................ 17.203 13.836
Serviços de terceiros ........................................................... 2.576 2.072
Custos fixos e outros ........................................................... 6.091 5.639
Custos de mercadorias revendidas ..................................... 97.284 150.170
Matérias-primas ................................................................... 41.248 63.668
Mercadorias ......................................................................... 56.036 86.501
Embalagens ......................................................................... – 1
Total dos custos das vendas e serviços .............................. 383.521 380.383
19. Despesas com vendas: 2019 2018
Despesas com vendas nacionais ........................................ 21.777 20.730
Fretes ................................................................................... 17.963 17.688
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa ... (644) 708
Brindes e amostras.............................................................. 259 235
Despesas de armazenagem................................................ 4.148 1.997
Outras .................................................................................. 51 102
Despesas com vendas por exportações ............................. 5.418 4.394
Aluguel de tanques para armazenamento ........................... 1.409 1.276
Comissões sobre contratos de câmbio ................................ 21 45
Fretes ................................................................................... 3.988 3.073
Total das despesas com vendas.......................................... 27.195 25.123
20. Despesas gerais e administrativas: 2019 2018
Pessoal (a)........................................................................... 9.942 10.773
Seguros ............................................................................... 1.146 227
Auditoria e xterna .................................................................. 465 427
Consultorias administrativas e financeiras .......................... 552 593
Despesas com veículos ....................................................... 181 177
Contribuições e doações ..................................................... 24 5
Serviços de terceiros ........................................................... 1.760 1.784
Taxas e emolumentos .......................................................... 1.162 624
Consultorias jurídicas .......................................................... 841 976
Associações de classes ...................................................... 196 252
Cartórios e publicações legais ............................................. 121 45
Reversão de riscos trabalhistas ........................................... – (363)
Depreciações ....................................................................... 746 744
Aluguéis, condomínios, luz e água ...................................... 673 1.270
Despesas com viagens ....................................................... 358 394
Outras .................................................................................. 1.618 2.405
Total ..................................................................................... 19.785 20.333
(a) Abaixo segue disposta a composição das despesas com
pessoal: 2019 2018
Salários (férias e 13º salário) e honorários .......................... 5.952 6.285
Encargos sociais (INSS e FGTS) ........................................ 1.719 2.562
Participações no resultado (i) .............................................. 727 392
Previdência privada (ii) ........................................................ 142 136
Benefícios (assistência médica, seguros, vale-transporte e 
refeições) ........................................................................... 1.331 1.055

Indenizações trabalhistas .................................................... 71 343
Total ..................................................................................... 9.942 10.773
(i) A participação no resultado se baseia em itens relacionados não somente a
lucratividade, mas em fatores de produção e qualidade. (ii) A Companhia ofere-
ce a todos os seus colaboradores a participação em um plano de previdência
do tipo contribuição definida. O plano é administrado pelo Banco Bradesco,
através do Bradesco Asset Management (“BRAM”). Pela natureza do plano,
não há risco atuarial a ser reconhecido nas demonstrações financeiras da
Katrium e o risco dos investimentos é dos participantes do mesmo. O regula-
mento vigente prevê a participação dos funcionários do percentual entre 4%
a 8% do salário, sendo que a patrocinadora contribui com 100% do montante
aportado pelos funcionários.
21. Resultado financeiro, líquido: 2019 2018
Receitas financeiras
Receita de juros sobre ativos financeiros mensurados
pelo custo amortizado ...................................................... 70 111

Descontos obtidos de fornecedores ................................... 175 158
Outras receitas financeiras ................................................ 245 207

Total das receitas financeiras .............................................. 490 476
Despesas financeiras
Despesas de juros sobre obrigações financeiras 
mensuradas pelo custo amortizado.................................. (15.248) (10.377)

Juros de mora .................................................................... (2.116) (2.971)
Juros sobre duplicatas descontadas .................................. (1.746) –
Encargos sobre saldo devedor ........................................... (382) (325)
Abatimentos sobre duplicatas ............................................ (1.308) (895)
IOF s/ empréstimos e outros .............................................. (795) (1.036)
Multas de mora .................................................................. (1.213) (1.943)
Outras despesas financeiras .............................................. (2.311) (3.107)
PIS sobre receitas financeiras............................................ (2) (3)
COFINS sobre receitas financeiras .................................... (15) (19)
Encargos sobre parcelamentos.......................................... (436) 46

Total das despesas financeiras............................................ (25.572) (20.630)
Variação cambial ativa ......................................................... 36.151 43.053
Variação cambial passiva .................................................... (43.461) (72.517)
Total das variações cambiais, líquidas ................................ (7.310) (29.464)
Resultado financeiro, líquido................................................ (32.392) (49.618)
22. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a con-
tribuição social, calculados com base nas alíquotas oficiais vigentes, estão
reconciliados com os valores registrados como despesas de imposto de renda
e de contribuição social, conforme apresentado abaixo:
Composição das despesas de IRPJ e CSLL 2019 2018
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição 
social .................................................................................. (4.197) (35.276)

Imposto de renda e contribuição social alíquota de 34% .... 1.427 11.993
Outros .................................................................................. (734) 1.068
Total ..................................................................................... 693 13.061
Imposto de renda e contribuição social diferidos ................. 693 13.061
Os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 apresentaram prejuí-
zo fiscal. 23. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro: Os prin-
cipais fatores de riscos que surgem no curso normal dos negócios da Com-
panhia são: (i) exposição em moeda estrangeira; (ii) taxa de juros; (iii) preços 
de matérias primas; (iv) risco de liquidez; e (v) risco de crédito. A Companhia 
analisa cada um desses riscos tanto individualmente como em uma base in-
terconectada, e define estratégias para gerenciar o impacto econômico sobre 
o desempenho da Companhia. Embora não possua uma política formal para a

Sábado, domingo e 2ª feira, 28, 29 e 30 de março de 2020Monitor Mercantil  n 67Financeiro



Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras: 
Aos Administradores e Acionistas da Katrium Indústrias Químicas S.A. Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações financeiras 
da Katrium Indústrias Químicas S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Katrium Indústrias Químicas S.A. em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião com ressalva. Como apresentado na Nota 8, 
em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui créditos fiscais diferidos no 
valor de R$ 27.389 mil (R$ 26.696 mil em 31 de dezembro de 2018) decorrentes 
de prejuízos fiscais, bases negativas e diferenças temporárias, registrado no 
decorrer dos anos. Como determinado pelo CPC 32 - Tributos sobre o lucro, 
uma condição para a manutenção dos referidos créditos registrados é que os 
mesmos estejam e continuem suportados por projeções de lucros tributáveis 
que demonstrem a sua recuperação em um futuro próximo, com alto grau de 
previsibilidade e confiabilidade. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, a Administração nos apresentou projeções que não atendiam a esses 
critérios. Consequentemente, entendemos que, em 31 de dezembro de 2019, o 
ativo não circulante deveria ter sido revertido. Assim, o ativo não circulante e o 
patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 se encontram apresentados a 
maior e o prejuízo do exercício findo nessa data se encontra apresentado a menor 
em R$ 27.389 mil (R$26.696 mil em 31 de dezembro de 2018). Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
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gestão de riscos financeiros, a Companhia executa suas operações baseada 
em quatro pontos principais: (i) estrutura de capital, financiamentos e liquidez; 
(ii) riscos transacionais relacionados ao negócio; (iii) riscos de conversão de
balanços; e (iv) riscos de crédito de contrapartes financeiras. Essas diretrizes
estabelecem que todos os passivos e ativos financeiros devem ser mantidos 
em suas respectivas moedas locais, e os controles necessários para identifica-
ção, sempre que possível, mensuração e minimização de riscos de mercado, 
tais como variações nos níveis de câmbio, juros e do preço da principal maté-
ria-prima (cloreto de potássio) que possam afetar o valor das receitas, custos 
e/ou investimentos da Companhia. As operações da Companhia estão sujeitas
aos fatores de riscos descritos abaixo: a) Risco de mercado. a.1) Risco de taxa 
de câmbio: A Companhia incorre em risco cambial sobre empréstimos, com-
pras e despesas/receitas com juros sempre que eles são denominados em 
moeda diferente de sua moeda funcional. A Companhia possui 65% de seus 
produtos fabricados, precificados em USD, desta forma proporciona uma pro-
teção natural a seus custos. Em cada operação em moeda estrangeira a Com-
panhia avalia a necessidade de proteção, seja por meio de NDF ou de Swaps. 
a.2) Risco de taxa de juros: A Companhia aplica uma abordagem dinâmica de
hedge de taxa de juros segundo a qual a composição de destino entre a dívida 
de taxa fixa e flutuante é revista periodicamente. O objetivo da política da Com-
panhia é alcançar um equilíbrio ideal entre custo de captação e a volatilidade 
dos resultados financeiros, levando em conta as condições do mercado, bem 
como a estratégia de negócios. b) Risco de crédito: Concentração de risco 
de crédito de contraparte: O risco de crédito é reduzido em virtude da grande 
pulverização da carteira de clientes e dos procedimentos de controle que o 
monitoram. Em 2018 e 2019, a Companhia não realizou investimentos, mesmo 
assim, a fim de minimizar o risco de crédito de numerários mantidos em con-
ta corrente, a Companhia adotou políticas de alocação de caixa, levando em 
consideração limites e avaliações de créditos de instituições financeiras, não 
permitindo concentração de crédito, ou seja, o risco de crédito é monitorado 
e minimizado, pois as alocações são realizadas apenas com um seleto grupo 
de contrapartes altamente qualificado. A definição das instituições financeiras 
autorizadas a operar como contrapartes da Companhia estabelece limites má-
ximos de exposição a cada contraparte com base na classificação de risco e 

na capitalização de cada contraparte. Os valores contábeis de caixa e equiva-
lentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes e demais 
contas a receber, excluindo pagamentos antecipados e impostos a recuperar 
representam a exposição máxima de risco de crédito em 31 de dezembro de 
2019 e 2018. Não havia nenhuma concentração de risco de crédito relevante 
com quaisquer contrapartes em 31 de dezembro de 2019 e 2018. c) Risco de 
liquidez: A Administração da Companhia entende que os fluxos de caixa das 
atividades operacionais, caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto 
prazo, junto com o acesso a empréstimo, bem como o suporte do grupo, são 
suficientes para financiar as despesas de capital e o passivo financeiro. Em 
2019 a Companhia ainda apresenta capital circulante negativo, porem como 
mencionado acima, a Companhia tem o suporte do acionista controlador para 
continuar com suas operações financeiras, mediante a emissão de garantias 
(Nota 12)  para os empréstimos contratados, desta forma mitigando o risco de 
liquidez da Companhia. d) Gerenciamento de capital: A Companhia está cons-
tantemente otimizando sua estrutura de capital visando maximizar o valor do 
investimento dos acionistas, mantendo a desejada flexibilidade financeira para 
executar os projetos estratégicos. Ao analisar sua estrutura de capital, a Com-
panhia utiliza a mesma relação de dívida e classificações de capital aplicada 
nas suas demonstrações financeiras. O valor justo dos ativos e passivos finan-
ceiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma 
transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou 
liquidação forçada. Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja 
mensurado ou divulgado nas demonstrações financeiras são categorizados 
dentro da hierarquia de valor justo descrita abaixo, com base na informação de 
nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo como um 
todo. Mensuração do valor justo: • Nível 1 - dados provenientes de mercado ati-
vo (preço cotado não ajustado) de forma que seja possível acessar diariamen-
te inclusive na data da mensuração do valor justo. • Nível 2 - dados diferentes 
dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) incluídos no 
Nível 1, extraído de modelo de precificação baseado em dados observáveis 
de mercado. • Nível 3 - dados extraídos de modelo de precificação baseado 
em dados não observáveis de mercado. O valor justo hierárquico, contábil e 
de mercado dos principais instrumentos financeiros da Companhia em 31 de 
dezembro 2019 e 2018 são como segue:

2019 2018

Ativo Categoria
Ní-
vel

Con- 
tábil

Valor 
justo

Con- 
tábil

Valor 
justo

Caixa e equivalentes de 
caixa ................................

Custo 
amortizado 2 6.569 6.569 10.667 10.667

Contas a receber de 
clientes ............................

Custo 
amortizado 2 36.511 36.511 58.498 58.498

Créditos com partes 
relacionadas

Custo 
amortizado 2 43.809 43.809 38.417 38.417

2019 2018

Categoria
Ní-
vel

Con- 
tábil

Valor 
justo

Con- 
tábil

Valor 
justo

Passivo
Fornecedores em moeda 
nacional ...........................

Custo 
amortizado 2 22.225 22.225 26.839 26.839

Fornecedores em moeda 
estrangeira ......................

Custo 
amortizado 2 59.802 59.802 52.246 52.246

Fornecedores com risco 
sacado ............................

Custo 
amortizado 2 4.216 4.216 – –

Empréstimos e 
financiamentos ................

Custo 
amortizado 2 157.153 157.153 137.386 137.386

Débitos com partes 
relacionadas ....................

Custo 
amortizado 2 97.048 97.048112.208112.208

24. Cobertura de seguros: Em 31 de dezembro de 2019 o montante de co-
bertura dos bens segurados é de R$ 185.929, onde a Administração julga ser
suficiente para o caso de ocorrência de eventuais sinistros, em razão do risco
fracionado, com um limite máximo de indenização no montante de R$125.832.

Data de vigência Valor da
Risco operacional coberto (localidades) De Até cobertura
Honório Gurgel ........................................... 16/10/2019 15/10/2020 151.846
Santa C ruz .................................................. 16/10/2019 15/10/2020 32.545
Escritório centr al ......................................... 16/10/2019 15/10/2020 1.302
São Paulo ................................................... 16/10/2019 15/10/2020 236
25. Propagação do Novo Coronavírus (Covid-19): Desde o início do ano de
2020, temos acompanhado a propagação no Novo Coronavírus (“Covid-19”)
ao redor do mundo.  Não é possível neste momento mensurar ou antecipar
os eventuais impactos econômico financeiros futuros decorrentes de uma pan-
demia do Covid-19 e a Companhia seguirá observando atentamente o desen-
volvimento desta situação.

José Rosenberg Furer - Diretor - CPF 062.985.987-66
Anderson de Azevedo Lopes Assumpção - Diretor - CPF 035.164.847-05
CONTADORA - Sueli Bedendo da SIlva CRC-RJ 093806/O-6

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

fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. •  Obtivemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido 
identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 27 de março de 2020.  
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6. Walter 
G. Neumayer - Contador CRC-RJ 091659/O
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Indústria têxtil já sente os 
impactos do coronavírus

No Brasil, muitos seto-
res começam a sentir pro-
blemas no abastecimento 
das cadeias produtivas que 
tem dependência direta de 
insumos e produtos chine-
ses. Segundo a Associação 
Brasileira de Tecnologia 
Têxtil, Confecção e Moda 
(ABTT),  indústria têxtil, 
por exemplo, é um dos seg-
mentos que acompanha de 
perto os desdobramentos do 
coronavírus.

Atualmente, a China é o 
principal parceiro comercial 
do Brasil. Em 2019, segun-
do Ministério da Economia, 
o Brasil exportou US$ 62,9 
bilhões para os chineses, 
28% de toda a exportação 
do país. Por outro lado, com-
pramos US$ 35,2 bilhões, o 
que representa 19% das im-
portações brasileiras. Para os 

produtores que dependem da 
importação, sem dúvida, os 
impactos serão mais perce-
bidos.

Na avaliação da insti-
tuição, o cenário atual tem 
gerado discussões sobre a 
possibilidade de as indús-
trias absorverem os custos 
iniciais provocados pela cri-
se gerada pelo coronavírus 
no setor de confecção. No 
entanto, muitos especialistas 
acreditam que se o cenário 
não melhorar, nos próximos 
dias teremos produtos mais 
caros para o consumidor fi-
nal. “Por isso, além de seguir 
as recomendações de saúde 
para combatermos a dissemi-
nação do vírus, é importante 
também tomar as precauções 
para a sobrevivência dos ne-
gócios têxteis!”, ressalta a 
ABTT.

Fiocruz vai liderar pesquisa da OMS no Brasil
Saúde destina R$ 
144 milhões para 
construção de 
centro hospitalar

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), vinculada 
ao Ministério da Saúde, vai 
liderar no Brasil pesquisa 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) que será rea-
lizada simultaneamente em 
diversos países. O objetivo 
é avaliar, em menos tempo, 
medicamentos mais seguros 
e eficazes para tratar a infec-
ção pelo coronavírus. Entre 
eles, a cloroquina e hidroxi-
cloroquina.

Os que comprovarem 
melhor resposta terapêuti-

ca passarão a fazer parte do 
protocolo de tratamento. No 
Brasil, serão fabricados em 
Farmanguinhos, vinculado 
à Fiocruz, para abastecer 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Ainda não há data 
para início e término da pes-
quisa clínica.

O estudo envolverá cen-
tros de pesquisa em 18 hos-
pitais públicos ligados a 
universidades públicas no 
Distrito Federal e nos es-
tados do Amazonas, Pará, 
Ceará, Pernambuco, Bahia, 
Mato Grosso do Sul, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul. Essas unidades se 
tornarão referência para ca-
sos graves da doença.

No Rio, em parceria com 
a Secretaria Estadual de Saú-
de, os estudos serão feitos em 

instalações em construção 
em área da Fiocruz em Man-
guinhos. O Instituto Nacio-
nal de Infectologia Evandro 
Chagas, vinculado à Funda-
ção, fará a supervisão clínica 
dos 200 leitos exclusivos de 
tratamento intensivo e semi-
intensivo para pacientes em 
estado grave infectados pelo 
coronavírus. O instituto já 
atua como referência no 
atendimento a pacientes gra-
ves com covid-19.

Centro Hospitalar

São R$ 140 milhões para 
a construção do Centro Hos-
pitalar Fiocruz, destinados 
pelo Ministério da Saúde. 
Neste novo espaço, também 
serão realizadas ações do 
ensaio clínico Solidariedade 
(Solidarity), da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). 
A presidente da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
Nísia Trindade, reforça que 
a instituição está comprome-
tida em auxiliar o Sistema 
Único de Saúde (SUS). “A 
unidade hospitalar se soma-
rá aos esforços dos governos 
estadual e municipal para 
ampliação do acesso a leitos 
de UTI e ventilação mecâni-
ca, reduzindo a sobrecarga 
no sistema de saúde e, com 
isso, a letalidade da doença”, 
informou.

A construção do Centro 
Hospitalar Fiocruz será di-
vidida em duas etapas, a pri-
meira levará 40 dias e con-
tará com 100 leitos, sendo 
50 para tratamento intensivo 
e 50 para semi-intensivo. A 
expectativa é de que, ao final 
de dois meses, toda a obra, 

com o total dos 200 leitos, já 
esteja concluída.

Todos os leitos do Cen-
tro terão isolamento para 
infecções por aerossóis 
(partículas leves que ficam 
suspensas no ar) e serão 
operados em condição de 
assistência para pacientes 
em alta complexidade. A 
unidade hospitalar conta-
rá também com um siste-
ma de apoio diagnóstico 
para todos os exames ne-
cessários, incluindo os de 
imagem, como tomografia 
computadorizada. O novo 
Centro Hospitalar funcio-
nará como um centro de 
referência, não oferecendo 
atendimento à demanda 
espontânea do estado. O 
acesso se dará pelo sistema 
de regulação do Estado do 
Rio de Janeiro.

O Centro Hospitalar para 
a Pandemia de Covid-19 
contará ainda com uma força 
de trabalho extra. A Funda-
ção para o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico em 
Saúde (Fiotec) convocará 
profissionais para trabalhar 
na nova iniciativa. Nesta 
primeira fase serão cerca 
de 600 vagas para médicos, 
enfermeiros, técnicos de en-
fermagem e fisioterapeutas. 
Em um segundo momento, 
serão convocados também 
nutricionistas, psicólogos, 
assistentes sociais e especia-
listas como cardiologistas e 
nefrologistas, e profissionais 
de apoio administrativo. As 
inscrições já estão abertas 
e os profissionais podem se 
inscrever para participarem 
do processo seletivo até o 
próximo dia 3 de abril.

Corte na receita do Sistema S  
pode causar demissão de 10 mil

Documento enviado pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC) a to-
dos os governadores brasi-
leiros revela que o corte de 
50% na arrecadação com-
pulsória por 90 dias, defi-
nido pelo Governo Federal 
para diminuir os efeitos 
da pandemia do novo co-
ronavírus, provocará o fe-
chamento de 265 unidades 
do Serviço Social do Co-
mércio (Sesc) e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac). 

O corte foi anunciado se-
mana passada em pacote do 
governo para enfrentar cri-
se causada pela pandemia 
do coronavírus. Ele consis-
te na redução em 50% das 
contribuições de empresá-
rios para o Sistema S (que 
inclui o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial 
– Senai; Serviço Social do 
Comércio – Sesc; Serviço 
Social da Indústria – Sesi; e 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Comércio – Se-
nac) por três meses, numa 
economia total de R$ 2,2 
bilhões para as empresas. 

Segundo o CNC, o mo-
vimento deve gerar a de-
missão de 10.210 traba-
lhadores em todo o país. A 
medida reduzirá mais de 36 
milhões de atendimentos, 
vagas e inscrições nos ser-
viços oferecidos.

Os estados mais prejudi-
cados serão Rio de Janeiro, 
com 34 unidades fechadas; 
Pernambuco (29); Santa Ca-
tarina (28); Rio Grande do 
Norte (18); Goiás (17); Piauí e 
Paraná (16 unidades fechadas, 
cada); Amazonas (15); Minas 
Gerais (14); e Acre (13).

O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, afir-
mou que a redução dos 
atendimentos do Sesc e do 
Senac vai afetar municípios 
que necessitam da infra-
estrutura das duas institui-
ções, inclusive para atendi-
mento básico à população. 
“Mais de 90% das unidades 
que poderão ser fechadas 
estão presentes em regiões 
que, muitas vezes, carecem 
da presença do governo e, 
principalmente nestas loca-
lidades, os serviços que o 
Sistema Comércio oferece 
chega aos mais pobres, a 
parcela que sofrerá o maior 
impacto com o fechamento 
(das unidades)”, ressaltou 
Tadros.

A CNC encaminhou um 
plano de ações do Sesc e 
do Senac ao presidente Jair 
Bolsonaro, aos ministros 

Paulo Guedes (Economia) 
e Luiz Mandetta (Saúde), 
e aos titulares da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia, e do Senado, David 
Alcolumbre, para evitar o 
fechamento das unidades 
e a demissão de milhares 
de trabalhadores. O plano 
envolve recursos da ordem 
de R$ 1 bilhão que serão 
usados, principalmente, no 
combate ao coronavírus e 
na prestação de serviços 
à sociedade nos próximos 
três meses. Essa verba de 
R$ 1 bilhão corresponde a 
50% da contribuição com-
pulsória do Sesc e Senac 
em três meses. Segundo Ta-
dros, a capilaridade do Sesc 
e Senac poderá ser usada 
para reduzir os impactos da 
pandemia de coronavírus 
em municípios brasileiros 
carentes de estrutura .




